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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający:  
Gmina Olecko 
19-400 Olecko Plac Wolności 3  
Gmina Olecko, Powiat Olecki, 
Województwo Warmińsko – Mazurskie, Polska.  
Tel. (087) 3070313; 5202157; 570100726  fax. (087) 5202558. 
Adres strony internetowej: umolecko.bip.doc.pl.  
Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl  
NIP 847-158-60-73  REGON 790671277 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
Zamówienie publiczne dotyczy zadania: 
Utrzymanie zieleni miejskiej w Olecku.  
 
 
 
 
Zatwierdzone do użytku:  
 
Olecko 10 grudnia 2019 r.                      …........................................................... 
 
 
 
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym: 
 
                                                                   …............................................................          
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Rozdział I.        Nazwa oraz adres zamawiającego, znak postępowania. 
 
Gmina Olecko 
19-400 Olecko 
Plac Wolności 3 
NIP 847-158-60-73 
REGON 790671277 
 
Znak Postępowania: GKO.271.3.2019 - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 
należy posługiwać się tym znakiem. 
 
Rozdział II.Tryb udzielenia zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1; art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) o wartości 
zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 cytowanej ustawy.  
 
Rozdział III.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1.   Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej w Olecku.  
2. Wykonawca (Zarządca) w ramach realizacji zamówienia przyjmuje do zarządzania 

i utrzymania urządzone tereny zieleni miejskiej w Olecku. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania urządzonych terenów zieleni 

wymienionych w załączniku nr 6 zgodnie z następującymi standardami utrzymania: 
3.1. Przeprowadzanie zabiegów aeracji i wertykulacji trawników zgodnie z ilością 

zadeklarowaną w formularzu oferty;  
3.2. Prowadzenie pielenia rabat i krzewów, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy 

w miesiącu; 
3.3. Dosiewania trawy  i na bieżąco uzupełnianie ubytki trawników; 
3.4. Wywożenie trawy po każdym koszeniu; 
3.5. Zabezpieczanie krzewów na zimę; 
3.6. Nawożenie roślin wg potrzeb; 
3.7. Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę); 
3.8. Koszenie trawników (wysokość murawy nie może przekraczać 10 cm) załadunek 

i wywóz skoszonej trawy; 
3.9. Cięcie krzewów pielęgnacyjne i kształtujące- w zależności od gatunku i wieku,    

przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej 
formy; 

3.10.Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych– przycięcie pędów 
zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej odpowiedniej 
formy, po wykonaniu pracy należy natychmiast usunąć ścięte pędy; 

3.11.Cięcie żywopłotu po pędach niezdrewniałych – cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny  
żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych; 

3.12.Odchwaszczanie skupisk krzewów i żywopłotów – spulchnienie gleby oraz usuwanie 
ręcznie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów 
trawnika; 

3.13.Wykładanie korą skupisk krzewów warstwą  6-8 cm; 
3.14.Podlewanie drzew, krzewów, roślin  i trawników w zależności od potrzeb; 
3.15.Wygrabianie liści z trawników i skupisk krzewów – wygrabianie liści wraz z innymi    

          zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem; 
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3.16.Prowadzenia ewidencji istniejącego drzewostanu, zbieraniu wniosków od osób 
fizycznych i innych organów  o potrzebie wycięcia bądź przycięcia drzew, 
przygotowywaniu wniosków wraz z opisem i wskazaniem  miejsca drzewa do 
wycięcia, a następnie po uzyskaniu zgody od odpowiednich organów dokonania 
wycinki drzew zgodnie ze wskazanym w decyzji terminie oraz odsadzenia, jeżeli 
decyzja tego wymaga, a także własna analiza potrzeb w tym zakresie (protokół 
z takiego przeglądu Wykonawca przedstawi dla Zamawiającego w terminie do 
28.05.2020 r. oraz do 31.08.2020 r.). 

3.17.Ciągłej, pielęgnacyjnej przycinki drzew polegającej na usuwaniu gałęzi zapobiegającej 
uszkodzeniu mienia i osób fizycznych. 

3.18.Sezonowe obsadzanie kwiatami rabat i gazonów (rośliny zakupione kosztem 
Wykonawcy za kwotę 25 000,00 zł brutto rocznie, po uzgodnieniu z Zamawiającym 
gatunków,): 

 1) przygotowanie kwietników do obsadzenia (przekopanie gleby z wysiewem 
i przykryciem nawozów, wyrównanie), 
2) sadzenie roślin sezonowych (wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie 
i podlanie), 

3.19.pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów ( spulchnienie gleby oraz 
usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów 
trawnika), 

3.20.Likwidacja nasadzeń na koniec sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni (usuwanie 
materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń z wywozem, wyrównanie 
powierzchni gleby); 

3.21.Zwalczanie chorób i szkodników; 
3.22.Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno     

powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 
3.23.Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie  

powodujący pogorszenia stanu roślinności (ubytki w nasadzeniach spowodowane 
niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym  zakresie); 

3.24.Uzupełnienie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy leży w zakresie  
Wykonawcy w ilości do 100 sztuk roślin (rośliny dostarczone przez  Zamawiającego); 

3.25.Usuwanie śniegu z roślin iglastych (ręczne obsypywanie śniegu); 
3.26.Oczyszczanie pozimowe trawników i rabat z krzewami z liści i innych 

zanieczyszczeń; 
3.27.Oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń terenów placów zabaw z oczyszczaniem 

z nieczystości elementów zabawowych; 
3.28.Sprzątanie ciągów pieszych biegnących przez tereny zieleni polegające na bieżącym  

usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, śmieci itp.) a zimą na odśnieżaniu 
i likwidowaniu śliskości; 

3.29.Śmieci pochodzące ze sprzątania oraz odpady roślinne powstałe podczas prac 
Wykonawca powinien pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie: 

 1) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania zieleni; 
 2) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania porządku. 
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV - główny: 77310000-6 
 

Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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Rozdział V.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny    
                         spełnienia tych warunków, podstawy wykluczenia.  
 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym 
zakresie żadnych wymagań; 
2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  minimum 100 000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy zł); 
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że: 
posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu 
zamówienia, to jest w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 
okres  prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prowadzi lub prowadził 
pielęgnację zieleni o łącznej wartości umów nie mniejszej niż 200 000,00 zł rocznie. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca 
spełnił. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 - 23; 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 
1) Etap I Ocena wstępna, której poddawani są Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Zał nr 1 i nr 2 do SIWZ. 
2) Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zostanie dokonane na zasadzie spełnia /nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. 
Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie 
Oświadczania. 
3) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP. 

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Rozdział VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na   
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu  
wykluczeniu z postępowania.  
 
Do oferty Wykonawca dołącza: 
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Zał. nr 1 i nr 2. 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie 
będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informację o tych podmiotach w 
oświadczeniu  o którym mowa w ust. 1. Ponadto Wykonawca składa zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, 
których polega, na potrzeby realizacji tej części to zamieszcza informację o tych 
podmiotach w oświadczeniu  o którym mowa w ust. 1. 
Dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

d) W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te części, które dotyczą warunków udziału i 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o 
zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych części nie 
będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

2. W terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik 
nr 4). 

 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia niżej wskazanych 
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
wskazujących brak podstaw do wykluczenia. 

a) Wykaz usług (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ) wykonanych, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów   określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

b)   dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
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4.   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu. 

6.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

7.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie i 
dokumenty, o których mowa w ust. 1 - 6, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w punktach w ust. 1 - 6, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
Rozdział VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z 
Wykonawcami: 
a)  poczta elektroniczna i fax (forma preferowana) 
b)  operator pocztowy lub kurier 
c)  osobiste doręczenie. 
2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż: 
-  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
3.  Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Urząd 

Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko;  fax 87 5202558 lub e-mail: 
um@um.olecko.pl  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej. 
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5. Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej  Zamawiającego umolecko.bip.doc.pl.  
7.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach.  
8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców 
którym przekazał SIWZ oraz na stronie internetowej. 
9.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są: 
Anna Wojczulewicz, Beata  Zabokrzycka -  Podinspektor Wydz. GKO pok. Nr. 2 tel.  87 520 
33 01, 87 520 23 83.   
  
Rozdział VIII.    Wadium. 
1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy). 
2. Wadium powinno być wniesione w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień 
publicznych określone w art. 45. ust.6. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: 86 
1020 4724 0000 3202 0007 6422 w Banku PKO BP SA. Wadium należy wnieść w takim terminie, 
aby w dniu otwarcia ofert nastąpiło uznanie na rachunku bankowym zamawiającego. 
4. Wadium w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
należy złożyć do kasy Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, czynnej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.   
5. Zwrot wadium nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 
zgodnie z art. 46 w/w ustawy. 
 
Rozdział IX.Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 
 
 
Rozdział X.Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Wymaga się, by każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by 

strony oferty były połączone w sposób trwały 
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

upoważnioną  do podpisania oferty. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Ofertę należy umieścić w kopercie  opatrzoną nazwą  i adresem zamawiającego, nazwą i 

adresem wykonawcy oraz oznaczeniem  „Przetarg na  …………../nazwa / …………….. 
nie otwierać przed …../data/ ….., …./godzina/……”  

8. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe 
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 
pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie 
oferty z dopiskiem „Zmiana”. 

10. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 
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11. Koperta oznakowana dopiskiem „Wycofane” nie będzie otwierana.  
12. W przypadku, gdy oferta zawiera dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową 

przedsiębiorstwa, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, 
informując Zamawiającego w formie pisemnej, że oferta zawiera dokumenty i informacje 
stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa i w części objętej tajemnicą nie może 
być udostępniona do wglądu innym Wykonawcom. Ponadto Wykonawca ma wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. W przypadku złożenia pisemnej informacji określonej w pkt. 12 oferta musi składać się: z 
„części jawnej” zawierającej wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ z 
wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz „części niejawnej” 
zastrzeżonej przez Wykonawcę, zawierającej dokumenty i informacje stanowiące 
tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Część jawna i niejawna muszą być wyraźnie wydzielone i umożliwić 
Zamawiającemu wypięcie części niejawnej w celu udostępnienia części jawnej innym 
Wykonawcom w myśl zasady określonej w art. 8 Ustawy. 

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

15. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /  
partnera wiodącego. 

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

16. Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w niniejszej SIWZ 
zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane 
pod uwagę przy badaniu ofert. 

 
Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 

3 pok. Nr 12 nie później niż do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 1000. 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie 

Zamawiającego – Olecko, Plac Wolności 3 pok. Nr 4. 
4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i inne istotne informacje wynikające ze SIWZ. 
 

Rozdział XII.Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się 
z warunkami realizacji zamówienia, zakresem rzeczowym prac przewidzianych do 
wykonywania. 
2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez 
Zamawiającego materiałach do opracowania oferty, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym 
fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego do składania 
ofert. 
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 
z SIWZ, a także koszty wszystkich prac, bez których realizacja zamówienia byłaby 
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niemożliwa, koszty ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać 
w związku z prowadzonymi pracami. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres 
zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca złoży 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 zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi 
w przypadku innych podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie 
są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa 
w niniejszym punkcie winni na formularzu ofertowym zaznaczyć, że ich cena ofertowa nie 
zawiera należnego podatku VAT i dlaczego. 
5. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość brutto czyli 
łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. 
6. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między 
Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

 
Rozdział XIII.   Działania poprzedzające ocenę ofert. 
 
1. Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający zamieści na stronie 
internetowej umolecko.bip.doc.pl. Zestawienie ofert oraz  informacje dotyczące: 
a) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
b) Nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu realizacji. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie 
a)   oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Rozdział XIV.  Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert. 
 
Cena  – 60 % 
Ilość zabiegów aeracji i wertykulacji trawników – 40%. 
 
Zasady obliczania punktacji: 
a) Oferta z najniższą ceną – waga 60 pkt., każda następna oferta oceniona będzie według 
wzoru: cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferty ocenianej i mnożona przez wagę 
kryterium; 
b) Oferta wskazująca największą ilość zabiegów aeracji i wertykulacji trawników- 40 pkt., 
każda następna oferta oceniana będzie wg. wzoru: waga kryterium mnożona przez oferowaną 
ilość zabiegów i dzielona przez ilość najwięcej oferowanych zabiegów trawników. 
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Rozdział XV. Formalności jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu  
                           zawarcia umowy. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy lub imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
wyżej wymienione dane wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją 
przyznaną poszczególnym ofertom; 
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; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta; oraz zamieszcza powyższe informacje na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
2. Zamawiający zawrze umowę o treści zawartej w Rozdziale nr 3, w sprawie zamówienia 
publicznego z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane drogą elektroniczną lub faksem, albo 10 dni jeżeli zostało ono przesłane 
w inny sposób. 
3. Zamawiający zastrzega prawo zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa 
w ust. 2 w przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. 
4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub przed podpisaniem umowy nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny 
(z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zbadać, czy wybrany kolejny Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu). 
 
 
Rozdział XVI.Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy. 
1. Wymaga się aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% wartości zamówienia. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) gwarancjach bankowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 
rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 w Banku PKO BP 
SA. 
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia całości 
należytego wykonania umowy i dołączeniu potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia nie 
później niż w dniu podpisania umowy. 
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5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form wymienionych w punkcie 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. 
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 
zamówienia i uznania przez zamawiającego należytego wykonania. 
7. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie zmian związanych ze zmianą stawki 

podatku VAT poprzez zmianę stawki jednostkowej netto. 
 
Rozdział XVII.Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
                              o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, 
o której mowa w art. 154 pkt 5. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 PZP 

10. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt 7) o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
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11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

12. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert lub termin składania wniosków. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie 
zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane 
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą. 

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego. 

22. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie pkt 15 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie 
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP 

23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn 
zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

25. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 

 
Rozdział XVIII.  Pozostałe postanowienia. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i częściowej. 
2. Oferty wariantowe i częściowe będą odrzucone jako niezgodne ze SIWZ. 
   
Rozdział XIX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13. RODO w przypadku 
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 

Olecko, tel. 87 5202168, e-mail um@um.olecko.pl, faks 87 5202558.  
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Olecko jest Pan Tomasz Bellon, 

admin@um.olecko.pl, tel. 87 5200969. 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym w 
Rozdziale III ust. 1  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

e) 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; 

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

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
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−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(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); 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(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);   
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
i)        nie przysługuje Pani/Panu: 
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 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. 
 
Rozdział XX. Załączniki do SIWZ.   
 
1. Załącznik  – Formularz ofertowy, 
2. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania. 
4. Załącznik Nr 3  – Projekt umowy   
5. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych prac 
7. Załącznik nr 6 – Wykaz terenów do utrzymania 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Wykonawca: 
…………………………………
…………………………………
………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
…………………………………
…………………………………
…………..… 
(adres e-mail;  nr telefonu; nr fax  
reprezentowany przez: 
…………………………………
…………………………………
….………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
                                                                                                                               Zamawiający: 

             GMINA OLECKO 
 19-400 Olecko, Plac Wolności 3  

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu  publicznym w trybie przetargu nieograniczonego 
na  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........................…...................................................................... 
z dnia ….................................... opublikowanego w BZP z Nr …………………….................... 
1. Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę  

brutto.................................... PLN. 
(słownie................................................................................ 
............................................................................................................PLN…./100) 

 w tym:  
obowiązujący podatek VAT  w wysokości tj. ……………. PLN  

2. W trakcie realizacji zamówienia zobowiązujemy się do przeprowadzenia aeracji  
i wertykulacji trawników obszaru zieleni miejskiej utrzymania w ilości………. szt. 
3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia 31.12.2020 r. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
wyceny dokonaliśmy z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania 
zamówienia. 
5. W pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy projekt umowy na wykonanie zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
zasadach określonych w SIWZ.  
8.Ofertę złożono na ….......kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr l do nr…..... 
9. INFORMUJEMY, że: 

a)wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego*; 
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących towarów/ usług*: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to  
___________ zł netto (słownie złotych: ______________________________________)*. 
(Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług, 
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.) 

10. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 
(opis części zamówienia i nazwa podwykonawcy): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne. 

11.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy 
przekreślić).  
12.Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 1. 
2.    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zał. Nr 2. 
3.  Inne dokumenty: ( np. upoważnienie pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych 
wspólnie. 
 
 
 
 

…...................................................................................... 
Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy 
 
 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 1 
 

Zamawiający: GMINA OLECKO 
19-400 Olecko, Plac Wolności 3  

(pełna nazwa/firma, adres) 
Wykonawca: 
…………………………………
…………………………………
………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………
…………………………………
………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), 
prowadzonego przez GMINĘ OLECKO 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 NIP 847-158-60-73; 
REGON 790671277 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w      …………..…………………………………………………..………………………………
………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 
warunki udziału w postępowaniu). 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
………………………………………… 

(podpis) 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………..……………………
…………………. 
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..…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………….., w następującym zakresie: 
………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

                                                                                ………………………………………… 
(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 
                                                                                        ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 2 
 

Zamawiający: GMINA OLECKO 
19-400 Olecko, Plac Wolności 3  

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
Wykonawca: 
…………………………………
…………………………………
………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………
…………………………………
………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez GMINĘ OLECKO 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 NIP 
847-158-60-73; REGON 790671277(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

(podpis) 
 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………
………….. 
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…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                                                                                       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                                                                                     ………………………………………… 

(podpis) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                                                                                      ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

U m o w a ( p r o j e k t )  G K O . 2 7 2 . . . . . 2 0 1 9  
 
na wykonanie usług zgodnie art. 39  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  
w dniu  ………………. 2019 r. w Olecku pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac 
Wolności 3, reprezentowaną przez: 
Pana Karola Sobczaka  – Burmistrza Olecka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – 
Pani Ireny Osmyckiej, zwaną dalej „Zamawiającym” 
a …………………………………, NIP ……………………… reprezentowanym przez: 
………………………………………… , zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest utrzymanie zieleni miejskiej w Olecku. 
 
                                                                          § 2 
1. Wykonawca (Zarządca) w ramach realizacji zamówienia przyjmuje do zarządzania 
i utrzymania urządzone tereny zieleni miejskiej w Olecku. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania urządzonych terenów zieleni wymienionych 
w załączniku nr 6 zgodnie z następującymi standardami utrzymania: 
2.1. Przeprowadzanie zabiegów aeracji i wertykulacji trawników zgodnie z ilością 
zadeklarowaną w formularzu oferty;  
2.2.  Prowadzenie pielenia rabat i krzewów, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy 
w miesiącu; 
2.3. Dosiewania trawy  i na bieżąco uzupełnianie ubytki trawników; 
2.4. Wywożenie trawy po każdym koszeniu; 
2.5. Zabezpieczanie krzewów na zimę; 
2.6.  Nawożenie roślin wg różnorodności i potrzeb; 
2.7. Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę); 
2.8. Koszenie trawników (wysokość murawy nie może przekraczać 10 cm) załadunek i wywóz 
skoszonej trawy; 
2.9. Cięcie krzewów pielęgnacyjne i kształtujące- w zależności od gatunku i wieku,    
przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej formy; 
2.10. Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych– przycięcie pędów 
zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej odpowiedniej formy, po 
wykonaniu pracy należy natychmiast usunąć ścięte pędy; 
2.11.Cięcie żywopłotu po pędach niezdrewniałych – cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny  
żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych; 
2.12.Odchwaszczanie skupisk krzewów i żywopłotów – spulchnienie gleby oraz usuwanie 
ręcznie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika; 
2.13. Wykładanie korą skupisk krzewów warstwą  6-8 cm; 
2.14. Podlewanie drzew, krzewów, roślin  i trawników w zależności od potrzeb; 
2.15. Wygrabianie liści z trawników i skupisk krzewów – wygrabianie liści wraz z innymi    
          zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem; 
2.16. Prowadzenia ewidencji istniejącego drzewostanu, zbieraniu wniosków od osób 
fizycznych i innych organów  o potrzebie wycięcia bądź przycięcia drzew, przygotowywaniu 
wniosków wraz z opisem i wskazaniem  miejsca drzewa do wycięcia, a następnie po uzyskaniu 
zgody od odpowiednich organów dokonania wycinki drzew zgodnie ze wskazanym w decyzji 
terminem oraz odsadzenie, jeżeli decyzja tego wymaga, a także własna analiza potrzeb w tym 
zakresie (protokół z takiego przeglądu Wykonawca przedstawi dla Zamawiającego w terminie 
do 28.05.2020 r. oraz do 31.08.2020 r.); 



           

 

 
 

22

2.17. Ciągłej, pielęgnacyjnej przycinki drzew polegającej na  usuwaniu gałęzi zapobiegającej 
uszkodzenia mienia i osób fizycznych; 
2.18.  Sezonowe obsadzanie  kwiatami rabat i  gazonów (rośliny zakupione kosztem 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym gatunków, za kwotę 25 000,00 zł brutto 
rocznie): 
1) przygotowanie kwietników do obsadzenia (przekopanie gleby z wysiewem i   przykryciem 
nawozów, wyrównanie), 
2) sadzenie roślin sezonowych  (wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie i podlanie); 
2.19. Pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów (spulchnienie gleby oraz 
usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika); 
2.20. Likwidacja nasadzeń na koniec sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni (usuwanie 
materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń z wywozem, wyrównanie powierzchni gleby); 
2.21.  Zwalczanie chorób i szkodników; 
2.22. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować 
zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 
2.23. Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie  
powodujący pogorszenia stanu roślinności (ubytki w nasadzeniach spowodowane niewłaściwą 
pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym  zakresie); 
2.24. Uzupełnienie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy leży w zakresie  
Wykonawcy w ilości do 100 sztuk roślin (rośliny dostarczone przez  Zamawiającego); 
2.25.  Usuwanie śniegu z roślin iglastych (ręczne obsypywanie śniegu); 
2.26. Oczyszczanie pozimowe trawników i rabat z krzewami z liści i innych zanieczyszczeń; 
2.27.  Oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń terenów placów zabaw z oczyszczaniem 
z nieczystości elementów zabawowych; 
2.28. Sprzątanie ciągów pieszych biegnących przez tereny zieleni polegające na bieżącym  
usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, śmieci itp.) a zimą na odśnieżaniu i likwidowaniu 
śliskości; 
2.29. Śmieci pochodzące ze sprzątania oraz odpady roślinne powstałe podczas prac 
Wykonawca powinien pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie: 
1) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania zieleni, 
2) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania porządku. 

 
§ 3 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody powstałe w wyniku zaniedbań (niewywiązywania 
się z obowiązków wymienionych w § 2 umowy) oraz związane z niewłaściwym prowadzeniem 
prac lub brakiem działań w ramach realizacji postanowień umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność przed właściwymi organami oraz  ponosi koszty naprawy powstałych strat 
lub zaniedbań. 
                                                           

§ 4 
1. Wykonawca za wykonanie zamówienia określonego w § 1 otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości:…………………… zł brutto (słownie złotych:……………………………..). 
2. Należność za wykonanie zamówienia regulowana będzie w systemie miesięcznym kwotą 

obciążenia stanowiącą 1/12 wynagrodzenia umownego.  
3. Wynagrodzenie będzie opłacane na podstawie faktur wystawianych na Gminę Olecko, Plac 

Wolności 3, NIP: 847-158-60-73 po upływie każdego miesiąca w terminie 14 dni 
roboczych od daty doręczenia faktury.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne i inne wierzytelności 
z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. 



           

 

 
 

23

5. Wykonawca deklaruje wykonanie zabiegów aeracji i wertykulacji trawników w ilości….. 
rocznie. 

 
 

§ 5 
1.Wykonawca co miesiąc  złoży informację Zamawiającemu o pracach przeprowadzonych na 
terenach zielonych objętych umową, wykonanych czynnościach porządkowych 
i pielęgnacyjnych.  
2. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy pełnomocnictw i upoważnień 
niezbędnych do wykonania zadań wynikających z realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi.  
3. Wykonawca zobowiązuje się kierować przy wykonywaniu niniejszej umowy zasadą ochrony 
interesów Zamawiającego. 

§ 7 
1. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji umowy Zamawiający może zastosować 
wobec Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia za każde 
stwierdzone uchybienie.  Kara może być nałożona bez uprzedniego pisemnego wezwania do 
właściwego wykonania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu.  
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia kary umownej w wysokości dwukrotnego łącznego wynagrodzenia miesięcznego 
brutto wskazanego w § 4 ust.2.                                                            

 
§ 8 

Umowę zawiera się od dnia 01stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

§  9 
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
w zakresie: 
1) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania zieleni, 
2) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania porządku. 
2. Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są 
one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem wykonywania usługi. 
3. Po każdorazowej zmianie osób, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedstawi aktualną 
listę osób wykonujących zamówienie wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust.2 
lub 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę do realizacji umowy są zobowiązane podać 
imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

 
§  10 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) zmian przepisów, które uniemożliwiają realizację umowy, 
2) zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni terenów zieleni, na których 
realizowane jest zamówienie. 
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§  11 

1.Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
w przypadku trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej.  
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia lub na zgodny wniosek stron, w terminie przez nie określonym, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3.Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej i powinno zawierać przyczynę wypowiedzenia. 
 

§ 12                                                                                                                                                                 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia, aneksy do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
3. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie będą przekazywane do wyłącznej jurysdykcji Sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
4. W przypadku zmian przepisów powołanych w treści umowy w trakcie jej realizacji 
obowiązują przepisy nowe.  
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
 

 
Wykonawca:                                                                             Zamawiający: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Wykonawca (pieczęć firmowa) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 
Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………… 
NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest ……………………………………………………………………………………………., 

prowadzonym przez Zamawiającego oświadczamy, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych *, 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych* z następującymi podmiotami: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….*. 

 
 
__________________ dnia _________ 
 

          ………………………………….. 
            pieczątka i podpis wykonawcy 

                                          
 
 
 
 
 

*- niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Wykaz wykonanych prac z zakresu pielęgnacji zieleni z okresu ostatnich 3 lat: 

Daty 
wykonania 

Obszar Rodzaj prac Wartość prac Zleceniodawca 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 
 
 
.................................., dnia ........................... 
 
 
 

......................................................................................... 
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

Wykaz terenów zieleni miejskiej do utrzymania: 
1. Zieleń w obrębie Placu Wolności o powierzchni 3,0 ha w tym park, plac zabaw, tereny 
zielone wokół utwardzonej części placu, zieleń w pasach drogowych. 
2. Park Sportu i Rekreacji o pow. 9,00 ha. 
3. Park dworcowy o pow. 1,17 ha. 
4. Teren zieleni wokół Urzędu Miejskiego o pow. 0,18 ha. 
5. Teren zieleni przy ul. Letniej i Al. 450-lecia Olecka (łącznie z placem zabaw i skate 
parkiem) o pow. 1,8 ha. 
6. Cmentarz ewangelicki o powierzchni 3,9 ha. 
7. Skwer przy ul. Ludowej 1a o pow. 0,38 ha. 
8. Skarpa przy ul. 11 Listopada o pow. 0,02 ha. 
9. Skwer przy ul. Tunelowa - Kolejowa  o pow. 0,20 ha. 
10. Skwer przy ul. Kolejowa - Wiśniowa o pow. 0,30 ha. 
11. Skwer przy ulicy Składowej na zapleczu Plac Wolności 9- 0,30 ha. 
12. Skwer przy ul. Młynowej o pow. 0,04 ha. 
13. Skwer przy ul. Kościuszki - Targowa o pow. 0,13 ha. 
14.Teren tzw. byłej targowicy przy ulicy Broniewskiego w Olecku o powierzchni 0,5 ha. 
15. Teren tzw. Podkowy na os. Siejnik o pow. 0,4 ha. 
16.Tereny zielone na Os. Siejnik (stawek i przejście) o powierzchni ok. 2,00  ha. 
17. Rabaty przy ul. Kolejowej i Placu Wolności o pow. 0,015 ha. 
18. Urządzone ciągi zieleni wzdłuż ulic: 11 Listopada, Kościuszki, Kolejowej, Grunwaldzkiej, 
Nocznickiego o łącznej pow. 0,13 ha. 
19. Tereny zieleni urządzonej na skarpach nad jeziorem tzw. „szyjka” o pow. 1,00 ha. 
20. Ronda (skrzyżowania) przy ul. Gołdapskiej, ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada, Alei 
Zwycięstwa  i ul. Kościuszki o łącznej pow. 0,17 ha. 
21. Donice i wieże kwiatowe  rozmieszczone na terenie miasta do obsadzenia roślinami 
sezonowymi (miejsca wskazane przez zamawiającego).  
22. Inne tereny wskazane przez Zamawiającego. 
 
 


