
Ogłoszenie nr 507539-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.  

Gmina Gogolin: Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i 

konfekcjonowaniem nasion 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
„Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin”, działanie 5.1 Ochrona 

różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego”  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin, krajowy numer identyfikacyjny 53141307600000, 

ul. ul. Krapkowicka  6 , 47-320  Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 076 800, e-



mail urzad@gogolin.pl, faks 774 666 247.  

Adres strony internetowej (URL): www.gogolin.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://bip.gogolin.pl/205/przetargi.html  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://bip.gogolin.pl/205/przetargi.html  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera  

Adres:  

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie i pielęgnacja łąk 

kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion  

Numer referencyjny: WG.I.271.1.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest założenie łąk kwietnych w 

Gogolinie wraz z pozyskaniem nasion rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu. 

Łąki obejmują dwie lokalizacje przy ulicy Sportowej w Gogolinie, działki nr 1/3 i 37, obręb 

Gogolin 2 oraz przy ulicy Rybackiej w Gogolinie, działki nr 674/2 i 675/2, obręb Gogolin 2. 

Zadaniem Wykonawcy będzie: 1) przygotowanie terenu pod założenie łąk kwietnych, 2) 

dobór składu mieszanek nasion na podstawie badań gleby i lokalnych warunków, 3) 

dokonanie wysiewu nasion w miejscach lokalizacji łąk kwietnych, 4) pozyskanie nasion 

roślin rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu oraz konfekcjonowanie nasion. 

Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o przedmiot umowy do pielęgnacji łąk kwietnych 

przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Opis stanu 

istniejącego: Łąka kwietna przy ulicy Sportowej Całość terenu łąki zawiera się w graniach 

administracyjnych miasta Gogolin. Działki nr 1/3 i 37 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 

stanowią grunt orny (działka nr 37) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne 

(działka nr 1/3). Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr 

LII/428/2018 z dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany teren w 



obszarze działek nr 1/3 i 37 posiada przeznaczenie: 6ZP – tereny zieleni urządzonej. Teren 

przeznaczony pod łąkę kwietną posiada uzbrojenie, nie jest ogrodzony. Teren ten obejmuje 

powierzchnię ok. 2800 m2. Łąka kwietna przy ulicy Rybackiej Całość terenu łąki zawiera się 

w graniach administracyjnych miasta Gogolin. Działki nr 674/2 i 675/2 zgodnie z wypisem z 

rejestru gruntów stanowią grunty orne. Teren opracowania objęty jest ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w 

Gogolinie nr LII/428/2018 z dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany 

teren w części działek nr 674/2 i 675/2 posiada przeznaczenie: ZLp – tereny gruntów rolnych 

przeznaczonych do zalesienia. Teren przeznaczony pod łąkę kwietną nie posiada żadnego 

uzbrojenia terenu, nie jest ogrodzony. Teren ten obejmuje powierzchnię ok. 8000 m2. 

Charakterystyka prac 1. Standard materiału siewnego (nasiona kwiatów, traw, muraw 

kserotermicznych) 1) Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych wymaganiach, mieszanka 

musi zawierać nasiona roślin rodzimych pochodzących z upraw na terenach leżących w 

podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów 

atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski charakterystycznych dla siedliska, 

w którym będzie zakładana łąka. 2) Przewiduje się zastosowanie różnych mieszanek 

nasiennych w zależności od warunków glebowych i siedliskowych panujących w danej 

lokalizacji, terminu wysiewu oraz oczekiwań Zamawiającego. 3) Wymagane jest wykonanie 

podstawowych badań gleby na każdym stanowisku w celu ustalenia właściwego doboru 

gatunkowego składu mieszanki. 4) Każda mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 

gatunków roślin rodzimych, bez uznanych za inwazyjne zgodnie z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 

które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom 

rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210, poz. 1260). Ostateczny dobór 

gatunkowy zaproponowany przez Wykonawcę musi zostać uzgodniony przez Zamawiającego 

na minimum 5 dni przed planowanym wysiewem. 5) Mieszanka nasienna powinna zawierać 

w składzie maksymalnie do 20% nasion traw łąkowych, charakteryzującymi się małą 

ekspansywnością. 6) Zastosowana mieszanka dla łąk kwietnych musi posiadać rośliny 

rodzime wieloletnie z domieszką jednorocznych – max 15%. 7) Część gatunków 

zastosowanych w mieszance musi wykazywać tolerancję na zasolenie dotyczy łąki na ulicy 

Sportowej. Dobór gatunkowy mieszanek należy dostosować do panujących warunków 

siedliskowych (zacienienie, nasłonecznienie, zbliżenie do ulicy) 8) Żaden z zastosowanych w 

mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 10% całkowitej masy mieszanki. 

9) Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia (min. 4 miesiące). Gatunki 

powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia. 10) Mieszanka powinna 

być przechowywana w odpowiednich warunkach tj. w stabilnej temperaturze ok. 20 stopni 

Celsjusza oraz znikomej wilgoci. 11) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tabelaryczny 

skład mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa łacińska, okres 

kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. 

Zestawienie musi być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji 

edytowalnej. 2. Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy Rybackiej. 1) 

Wykonanie badań fizyko-chemicznych gleby, których wyniki należy przedłożyć 

Zamawiającemu. 2) Dodatkowo wykonanie karczowania terenu mulczerem leśnym i 

usunięcia korzeni ze względu na postępujące jego zalesienie. 3) W przypadku konieczności 

zdjęcie nadwyżek ziemi. 4) Rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość ok.15-20 

cm za pomocą agregatu uprawowego lub orki oraz wapnowanie w razie potrzeby. 5) 

Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 6) Zebranie i dalsze zagospodarowanie 

zanieczyszczeń - gruz, śmieci i innych. 7) Wyrównanie powierzchni i jej zawałowanie. 8) 

Uporządkowanie miejsca pracy. 3. Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy 

Sportowej. 1) Wykonanie badań fizyko-chemicznych gleby, których wyniki należy 



przedłożyć Zamawiającemu. 2) Rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 

ok.15-20 cm za pomocą lekkiego sprzętu ogrodniczego, np. glebogryzarki separacyjnej. 3) 

Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 4) Zebranie i dalsze zagospodarowanie 

zanieczyszczeń - gruz, śmieci i innych. 5) Wyrównanie powierzchni i jej zawałowanie. 6) 

Uporządkowanie miejsca pracy. 4. Siew nasion. 1) Wysiew nasion możliwy jest tylko na 

terenie przygotowanym według zaleceń z pkt. 2 i 3. 2) Wysiew należy wykonać w sposób 

zapewniający równomierne pokrycie terenu mieszanką nasienną. 3) Zawałowanie 

powierzchni lekkim wałem do trawy. 4) Należy wysiać mieszankę nasienną w ilości 2 g/m2 

(łąka na ulicy Rybackiej) i 3 g/m2 (łąka na ulicy Sportowej). 5) Wysiew nasion zostanie 

wykonany na dwóch lokalizacjach o powierzchniach odpowiednio 2800 m2 (łąka na ulicy 

Sportowej) i 8000 m2 (łąka na ulicy Rybackiej). 5. Pielęgnacja łąk kwietnych przez 1 rok 

liczony od protokolarnego odbioru wykonanych prac. 1) Koszenie łąki w zależności od 

potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wysokość po skoszeniu nie może być 

niższa niż 10 cm, zabrania się używania kosiarek prowadzących do rozdrobnienia biomasy, 

zaleca się kosiarki listwowe, równomiernie rozłożony pokos pozostawić na kilka dni w celu 

wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów, wygrabienie i wywóz lub inny sposób 

zagospodarowania uzgodnić z Zamawiającym. 2) Odchwaszczanie – pojawiające się chwasty 

kosić lub pielić (w zależności od potrzeb i rodzaju łąki) na bieżąco w miarę potrzeb. 3) 

Podlewanie – w zależności od potrzeb należy zapewnić wystarczającą wilgotność gleby 

szczególnie w pierwszych miesiącach po wysiewie nasion oraz w okresach suszy. 4) Bieżące 

uzupełnianie łysin i obszarów bez wschodów roślin. 5) Obowiązkowy jeden uzupełniający 

dosiew nasion zgodnie z zastosowaną w danej lokalizacji mieszanką. W uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę gatunków w określonej 

mieszance. 6) Na koniec okresu pielęgnacji należy przekazać Zamawiającemu 10% ilości 

każdej z zastosowanych mieszanek nasion na poszczególnych lokalizacjach z opisem 

lokalizacji na każdej partii materiału siewnego. 6. Pozyskanie nasion rodzimych muraw 

kserotermicznych z terenu regionu. 1) Zbiór nasion muraw kserotermicznych należy 

przeprowadzić w okresie do 120 dni od dnia zawarcia umowy z naturalnych stanowisk 

roślinnych z terenu regionu. 2) Zebrane nasiona należy wstępnie oczyścić i wysuszyć. Po 

ostatecznym dosuszeniu nasiona należy oczyścić z resztek łupin, płatków oraz pędów. 

Przygotowany materiał należy umieścić w papierowych torebkach o wadze 10 g i podpisać 

nazwami roślin oraz wskazać termin przydatności do siewu. Torebki powinny być 

oznakowane znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem 

Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego 

„Opolskie”. Wykonawca powinien przygotować minimum 500 torebek nasion. 7. Zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje 

m.in: 1) Wykonanie łąk kwietnych na wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 

zgodnie z zastosowaniem właściwej technologii prac, z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, ze sztuką ogrodową, obowiązującymi przepisami, normami; 2) Organizację i 

zagospodarowanie zaplecza i miejsca prac, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prac 

ziemnych; 3) Wykonanie badań próbek gleby zgodnie z obowiązującymi normami, na 

potrzeby ustalenia składu gatunkowego mieszanek; 4) Przygotowanie gleby pod siew oraz 

dobór sposobu wykonania łąki do danej lokalizacji; 5) Zastosowanie różnych mieszanek 

nasiennych w zależności od warunków glebowych i siedliskowych panujących na danym 

terenie oraz oczekiwań Zamawiającego. 6) Dostarczenie tabelarycznego składu mieszanki z 

podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa łacińska, okres kwitnienia, 

informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. Zestawienie musi 

być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji edytowalnej w celu 

uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznego składu mieszanki; 7) Pielęgnację łąk kwietnych 

przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonanych łąk, zgodnie z opisem 



przedmiotu zamówienia; 8) Wykonanie dosiewów uzupełniających w przypadku stwierdzenia 

wad oraz podejmowania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w przeciągu 5 dni od 

stwierdzenia wad przez Zamawiającego bądź zaistnienia konieczności podjęcia zabiegów 

pielęgnacyjnych; 9) Prowadzenia prac pielęgnacyjnych, tak aby zapewnić stały efekt 

estetyczny i wykwitnięcie roślin na poziomie min. 20%; 10) Zgłaszania wykonania 

poszczególnych prac pielęgnacyjnych Zamawiającemu; 11) Zapewnienie dozoru, a także 

właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 12) Utrzymanie terenu prac w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 13) Po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca 

prac ziemnych; 14) Wykonanie prac ziemnych w sposób powodujący, jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 15) Zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1987 ze zm.); 16) Pozyskanie nasion rodzimych muraw kserotermicznych w okresie 

lipiec – sierpień z naturalnych stanowisk roślinnych z terenu regionu i odpowiednie 

przygotowanie nasion do dalszego przechowania w papierowych torebkach o wadze 20 g. 

Wymagana minimalna ilość torebek z nasionami to 500 szt. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników 

wykonujących czynności polegających na pracach: ziemnych, pracach związanych z 

karczowaniem, orką, wałowaniem, pozyskaniem i wysiewem nasion. Wymóg zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań 

określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

03451000-6 

45111291-4 

45112710-5 

45236000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na 

założeniu łąki kwietnej na powierzchni min. 5000 m2.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument wskazany przez Wykonawcę, jeśli będzie 

można go uzyskać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych 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 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Wadium musi być wniesione w wysokości 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy zł). 3. Wadium 

może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 



dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść 

PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001, z 

dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.1.2020 – Założenie i pielęgnacja łąk 

kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion”. 5. Jako termin 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) 

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do 

oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a 

jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 



cena ofertowa brutto 60,00 

termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy ul. 

Rybackiej 
40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać 

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana 

może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj.: a) siły 

wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności 

siły wyższej uznają w szczególności: powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 

ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej itp.; b) wykrycie instalacji, urządzeń lub 

budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych 

przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy; c) odkrycie na terenie łąk kwietnych przedmiotów o 

znaczeniu archeologicznym i historycznym; d) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe 

wykonania przedmiotu umowy; e) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania 

Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia 

dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych; f) konieczność 

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 2) zmiany w sposobie 

realizacji przedmiotu umowy w postaci: a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, 

w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów jakościowych łąk 

kwietnych, z uwagi na postęp technologiczny; b) konieczności realizacji zamówienia przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; c) odmiennych od przyjętych w 



specyfikacjach, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 3) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby 

Wykonawcy (adresu); 4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po 

dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega 

kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian); 5) zmiany, polegające 

na ograniczeniu zakresu prac w przypadku, gdy wykonanie danych prac będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i 

decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany 

wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu 

ofertowego; 6) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego. 7) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub 

rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące 

przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów; 8) 

wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których 

wynika uzasadnienie dokonanych zmian; 9) zmiany postanowień umownych 

zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym 

czasie; 10) wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem 

nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-02-07, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
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