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Zgorzelec, wrzesień 2019

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
adres – ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec tel. 075/ 77-58-484 fax. 075/77-57-996
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami
wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), oraz zmiany
opublikowane w następujących Dz. U. z 2016 r. poz. 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920,
(zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a
zwłaszcza:
•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),

•

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych,

•

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz.
2263).

2.2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
2

Przetarg nieograniczony /ZIELEŃ/2019

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Przedmiot zamówienia
CPV: 77313000-7 Usługi utrzymania parków
3.2.

Utrzymanie zieleni (Park Błachańca, Park Nadnyski w Zgorzelcu) w okresie od

01.10.2019 do 31.12.2019
4. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Informacja dotycząca ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia
Od 01.10.2019 do 31.12.2019
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY

SPEŁNIANIA TYCH

DOKUMENTÓW,

JAKIE

WARUNKÓW.

MAJĄ

WYKAZ

DOSTARCZYĆ

OŚWIADCZEŃ

WYKONAWCY W

LUB
CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w
postępowaniu zawarte w SIWZ.
8.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający

uzna

warunek

za

spełniony

jeżeli

Wykonawca

przedstawi

wykaz

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług (co najmniej jedna) w zakresie
utrzymania zieleni na kwotę min. 150 000 zł brutto
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Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie wykazu – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
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e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia,

przestępstwo

przeciwko

prawom

osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
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przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykony wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67ust. 1 pkt 1 i 2;
b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą;
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c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
e) należąc 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 póź. zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z

Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.5. Zgodnie z treścią art.26 ust.2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż 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.
a) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art.26 ust.2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.8.
b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmienia albo rezygnuje z
podwykonawcy – podmiotu na którego wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
7
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda, wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
przedłożenia dokumentów dotyczących:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana do realizacji, Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
8.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 Ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 Ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.7. Wykonawcy winni złożyć ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w
SIWZ.
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8.8. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie analizy załączonych dokumentów.
8.9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
9. Dokumenty wymagane:
a) Wypełniony Formularz oferty i Formularz cenowy – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.
b) Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 i art.25 Prawa o zamówieniach publicznych o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór: Załącznik nr 3.
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca

jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
f) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług (co najmniej jedna) w zakresie
utrzymania zieleni na kwotę min. 150 000 zł brutto wzór: Załącznik nr 4.
g) Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w Załączniku nr 4 zostały wykonane z
należyta starannością (poświadczenia).
9.1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa: dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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9.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
9.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.4 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum/spółka
cywilna):
a) W odniesieniu do warunków określonych powyżej, warunki te musi spełniać każdy z
Wykonawców działających wspólnie;
b) Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Podmioty w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego,
finansowego i technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) Upoważnili jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy czym
upoważnienie

musi

być

udokumentowane

pełnomocnictwem

podpisanym

przez

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym
jako reprezentant pozostałych (liderem).
e)

Umowa

regulująca

współpracę

podmiotów

występujących

wspólnie

zawierała

zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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9.5 W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 9 Zamawiający stawia
następujące wymogi formalne:
a) Mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
10. Informacja o sposobie porozumiewaniu się Stron oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.
10.1 Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.
10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
11.1 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
11.1.1 Józef Żukowski 59-900 Zgorzelec ul. Łużycka 3 fax 77-57-996.
Strona internetowa : http://www.mpgk.zgorzelec.pl

12. Wymagania dotyczące wadium
12.1

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą
13.1 Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania ofert
14.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelna techniką.
14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.3 Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały
kolejno ponumerowane kartki.
14.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i
opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta.
11
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14.5 Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y)
upoważnioną (e) do reprezentowania Oferenta.
14.6 Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Oferenta

w

Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.
14.7 Oferent może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane
wypełnienie Formularza ofertowego. Oferent nie może zastrzec informacji podlegających
odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.
14.8 Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej
otwarcie
▪

koperta wg treści:

Nazwa Oferenta
Ulica , nr budynku
Kod pocztowy, miejscowość

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zgorzelec
Utrzymanie zieleni
Nie otwierać przed dniem 24.09.2019 godz.12.00

14.9 W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty
należy dołączyć również wyciąg – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym oferentom do wglądu.
Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofertę.
14.9 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z art. 38
Ustawy PZP.
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14.10 Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży więcej ofert zostaną
wszystkie odrzucone.
14.11 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1 Miejsce oraz termin składania ofert
15.1.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Pokój nr.9 Sekretariat w Zgorzelcu
przy ul. Łużyckiej 3.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2019. o godz. 11.30
15.1.2 Każdy Oferent składający Ofertę może otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie z
numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.
15.1.3 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą
zwracane niezwłocznie bez otwierania. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
15.2 Zmiana i wycofanie oferty
15.2.1 Oferent może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować
ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
15.2.2 Oferent może wycofać za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
15.2.3 Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone
zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „zmiana” lub „wycofanie” z
podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.
15.3 Miejsce i termin otwarcia ofert
15.3.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 o godz.12.00 w siedzibie
Zamawiającego, ul. Łużycka 3
15.3.2 Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez
Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie
otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Oferentów, informacji dotyczących
ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji.
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15.3.3 Oferty oznaczone „wycofane” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności za złożonymi ofertami. Koperty
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
15.3.4 Oferty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
16. Opis sposobu obliczania ceny
1.Oferent podaje cenę (wynagrodzenie) całej oferty w złotych polskich w rozbiciu na
wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie
netto.
2.Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po
przecinku) i musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
3.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków oferenta zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Stronami.
17.1 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania
zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN.
18.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
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18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa (wynagrodzenie) brutto

- znaczenie kryterium 80 pkt

Termin płatności

- znaczenie 20 pkt

•

21 dni 10 pkt

•

30 dni 20 pkt

18.2 Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej dla
Zamawiającego

w zakresie wymienionego kryterium. Oferta najkorzystniejsza, otrzyma

maksymalną ilość punktów, a pozostałym Oferentom zostanie przypisana odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
18.3 Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 pkt. ( cena 80 pkt., termin płatności 20 pkt.)
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena najniższa
Kc =------------------------------ x 80 pkt
Cena oferty badanej
18.4 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
18.5 Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów).
18.6 Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci
w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej
w złożonych ofertach.
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19.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej z części, Zamawiający
jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej.
3. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy – Istotne Postanowienia Umowy,
określonego w załączniku do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2
ustawy.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.1 Zamawiający nie żąda od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom
21.1. Wykonawcom i innym osobom wskazanym w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm./ przysługują środki
ochrony prawnej.

22. POZOSTAŁE INFORMACJE
22.1 Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:
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22.1.1 Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2. są jawne od chwili ich otwarcia.
22.1.2 Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których Oferent
skutecznie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
22.2

W sytuacji, gdy Oferent zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów,
oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać będzie oferta,
w której wszystkie informacje zostały uznane przez Oferenta, jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.
22.2.1 Ujawnienie protokółu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
22.2.2 Należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji.
22.2.3 Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres
udostępnienia danych.
22.3

Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

22.3.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między stronami
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z
zastrzeżeniem pkt 20.2.3.
22.3.2 W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się
do Oferenta o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
22.3.3 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta którego oferta
została poprawiona.
22.3.4 Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy.
22.4 Wybór Oferenta:
22.4.1 Zamawiający w pierwszej kolejności sprawdzi czy oferenci nie podlegają wykluczeniu.
W przypadku wykluczenia, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferenta, którego
wykluczył podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w następnej kolejności Zamawiający
17
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zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej
cenę.
22.4.2 W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Oferenta, Zamawiający określi miejsce
i termin zawarcia umowy.
22.4.3 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze, o ile będzie to
możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 Ustawy.
23.Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
23.1 Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający
informuje, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp z o.o z siedzibą w Zgorzelcu 59-900, ul. Łużycka 3,
REGON 231193684, NIP 6151894671

•

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MPGK Sp. z o.o
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl,

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
śmieciarek 2019”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

•

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych,
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•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz 96 ust.3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r
poz1579i 2018)

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,

•

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

•

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, stosownie do art.22
RODO

•

posiada Pani/Pan:
◦

na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,

◦

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

◦

na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art.18 ust. RODO2,

◦

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dany osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,

___________________________________________________________________________
1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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•

nie przysługuje Pani/Panu
◦

w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,

◦

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

◦

na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Wykaz załączników:
1)Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór Formularza Oferty
2)Załącznik Nr 2 do SIWZ – formularz cenowy
3)Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia
4)Załącznik Nr 4 do SIWZ – wykaz usług
5)Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
6)Załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy

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

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1
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Miejscowość, data .......................................
(pieczęć firmy)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej

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

Strona internetowa

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

Nr telefonu

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

Numer faksu

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

Numer REGON

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

Numer NIP

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

Nawiązując do przetargu nieograniczonego oferujemy utrzymanie zieleni zgodnie ze
specyfikacją zawartą w SIWZ
za szacunkową cenę brutto w wysokości ........…………………........ zł
(słownie zł.................................................................................................................................)
w tym :
-cena netto ................... zł. (słownie złotych: .........................................................)
-podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................zł (słownie złotych:
...............................................................................................................)
obliczoną zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
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Oświadczam (my), że

1.Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
3..Wadium

w

kwocie

10.000,00zł

zostało

wniesione

w

dniu

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

w

formie .........................
4.Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem na
konto bankowe znajdujące się w ............................ nr konta ....………......................................
5.Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium przepada na rzecz Zamawiającego.
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Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.
Podpisano ..................................................
(Imiona i Nazwiska, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

......................................
Miejscowość dnia
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Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

lp.

Cena
jednostkowa
netto/ miesiąc

Ilość miesięcy

%
VAT

Wartość podatku VAT

Cena jednostkowa
brutto/miesiąc

Cena łączna
3x6

1

2

3

4

5

6

7

2

3

Podpisano .................................................

Załącznik nr 3
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...........................................................................
( pieczęć firmowa)
Oświadczenie
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej 3 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje usługi w zakresie utrzymania zieleni, zgodnie z
art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych
Oświadczam / oświadczamy, że:
1. Posiadam / posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponuję / dysponujemy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjałem ekonomicznym i
technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się / znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.Nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.25 Prawa zamówień
publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia, który mówi że z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie , a szkoda ta nie
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,
b)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c)wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
d)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
e)spółki jawne których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
f)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu

prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
g)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
h)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
i)podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
j)wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o których mowa w
art.22 ust.1 pkt. 1-3 Prawa zamówień publicznych,
k)wykonawców którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub

posługiwali się w celu złożenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
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projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
l)wykonawców którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
m)wykonawców którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
n)wykonawców którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony termin związania
z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami świadom / świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233, 271,297
Kodeksu Karnego.
Data ........................................................
Podpisano ..................................................
(Imiona i Nazwiska, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
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Załącznik nr 6 Projekt umowy

Projekt umowy

Załącznik nr 4
Umowa Nr ……../ 19

Zawarta w Zgorzelcu w dniu ……………………… pomiędzy:
1. Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Zgorzelcu z siedzibą przy

ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-189-46-71, nr KRS 0000195605,
reprezentowanym przez:

Mariusz Namielski - Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
1. ................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................,
zwanym w tekście “Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym dnia ……………… r.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Utrzymanie zieleni”.
1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać tereny wykazane w Szczegółowej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia .
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę za cenę i na zasadach określonych
w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§2
Terminy wykonania
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1.1. Od 01.10.2019 do 31.12.2019
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1.2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia
umowy.
§3
Wynagrodzenie
1.

Wartość

zamówienia

strony

ustalają

na

kwotę

z

podatkiem

VAT

w

wysokości

…………… zł (słownie:……………………………………………………………) w tym:

1.1. cena netto wynosi …………………………………….
1.2. podatek VAT w wysokości ………% co stanowi kwotę …………………………….
1.3. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych po protokolarnym odbiorze prac
podpisanym przez obie strony umowy.

1.4. Faktury należy wystawiać na: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w
Zgorzelcu ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-189-46-71

1.5. Kwota zostanie zapłacona w formie przelewu na Konto Wykonawcy:
Bank:…………………….. Nr konta: ……………………………………………………………
§4
Odbiory
1.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem (3 dniowym) o dacie odbioru prac.

2.

Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 2 dni od daty
zawiadomienia.

3.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony
protokół o stwierdzonych usterkach. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar
umownych i odstąpienia od umowy.

4.

Protokół stanowi podstawę wystawienia faktury.
§5
Rozliczenia przejściowe
Strony nie przewidują możliwości rozliczenia przejściowego.
§6
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na wykonane prace w okresie 6 miesięcy od dnia
zakończenia umowy.
2. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
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3. W okresie gwarancji Wykonawca usunie wszelkie stwierdzone wady w wykonaniu prac
pielęgnacyjnych na koszt własny.
§7
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

1.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wartości
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 7 % wynagrodzenia
umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 144

ust 1 Prawo

zamówieniach publicznych.
3.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

5.

Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.
§8
Zmiana umowy

1.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną, na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz
wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§9
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa zamówień publicznych, oraz kodeksu cywilnego.

2.

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Wykonawca:

Zamawiający:

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

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

Załącznik Nr 4
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Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o charakterze zgodnym z przedmiotem
zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.
Należy wykazać się zrealizowaniem minimum 1 usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto
Rodzaj usługi

Wartość usługi

Dnia .....................................

Data wykonania
usługi

Odbiorca usługi

..........................................................
/podpis upoważnionego lub
upoważnionych przedstawicieli/

Do zestawienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane
należycie.

Załącznik Nr 5
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Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej

(wypełnić pkt.1 lub pkt.2)
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa, firma, dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy, firmy, i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, że:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
(nazwa reprezentowanej firmy)

Pkt.1. Nie należy do grupy kapitałowej, o które mowa w art.24 ust.11 ustawy pzp
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:
Miejscowość: ……………… data: …………………..………
…………………………………..……………..
(podpis Wykonawcy)

Pkt.2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.11 ustawy pzp.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) …………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:
Miejscowość: ……………… data: …………………..………
….....................……………..
(podpis Wykonawcy)

Szczegółowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni w Parku Błachańca oraz Parku
Nadnyskiego, w szczególe:
•

Koszenie traw, przycinanie żywopłotów

•

Wywóz i utylizacja skoszonej trawy oraz innych odpadów powstających w trakcie
utrzymania parków

•

Plewienie i podlewanie nasadzeń

•

Wycinka odrostów drzew

•

Czyszczenie powierzchniowe stawów

•

Uzupełnianie ubytków nasadzeń

•

Wykonywanie oprysków roślin

•

Grabienie liści

•

Sprzątanie terenów przy obiektach infrastruktury parkowej z wyłączeniem części
wewnętrznej fortu „Bolka i Lolka”

•

W okresie od 01.11.2019 do 31.12.2019 opróżnianie koszy parkowych i utylizacja
odpadów

•

W okresie występowania warunków zimowych odśnieżanie i posypywanie piaskiem
alejek parkowych (bez dodatku soli)
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