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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie. 

Tel. (48) 77 40 76 800,  fax  (48) 77 46 66 247. 

Adres strony internetowej: www.gogolin.pl 

Adres e-mail: urzad@gogolin.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

kwoty 214 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

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. 

http://www.gogolin.pl/
mailto:urzad@gogolin.pl
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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. 
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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). 
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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; 
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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. 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

03451000-6 Rośliny 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
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Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

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. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja całości przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 

2020 r. 

Realizacja poszczególnych etapów zamówienia powinna odbywać się w następujący sposób: 

1) wykonanie łąki kwietnej przy ulicy Sportowej w Gogolinie – w terminie do 60 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy; 

2) wykonanie łąki kwietnej przy ulicy Rybackiej w Gogolinie – w terminie do 60 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy; 

3) pozyskanie i konfekcjonowanie nasion muraw kserotermicznych z terenu regionu w terminie do 

120 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

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. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

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. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 

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



8 
 

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia 

polegającego na założeniu łąki kwietnej na powierzchni min. 5000 m2. 

 

Va. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Oprócz wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP, dodatkowo Zamawiający 

przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje wskazane w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w rozdziale VI.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                  

o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania brak istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

– warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ. 

5. Jeżeli wykonawca polega na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
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dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 

wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z 

innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wzór 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

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. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) 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, 

b) odpisu 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. 

d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 b składa dokumenty potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz 

rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 

9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust. 1       

i 2 ustawy PZP. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający 

dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Ustawy PZP) oraz 

kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 

rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a 

następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego               
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub drogą elektroniczną: 

adres do korespondencji: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin  ul. Krapkowicka 6,             

e-mail: przetargi@gogolin.pl. 

2. Wyjątek stanowi: oferta, umowa oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI 

SIWZ, które muszą być w formie pisemnej. 

3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. 

4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

5.  Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: 

www.bip.gogolin.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. 

7. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 

www.bip.gogolin.pl. 

mailto:przetargi@gogolin.pl
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8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ  i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

10.  Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

      Waldemar Lis – w sprawach merytorycznych, tel. (77) 4076831, 

      Jacek Dłubak – w sprawach proceduralnych, tel. (77) 4076838, przetargi@gogolin.pl 

 

VIII. Wymagania dotyczące 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. 
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IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do  Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

b) Oferta musi być w formie pisemnej oraz w języku polskim. 

c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

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

e) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z 

ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie  z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

f) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają 

załączenia właściwego pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w 

oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

g) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 

h) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

i) Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

Zaleca się aby każda strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów była 

ponumerowana a wszystkie strony oferty spięte. 
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j) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru: 

GMINA GOGOLIN 

ul. KRAPKOWICKA 6 

47-320 GOGOLIN 

 

OFERTA 

na  

Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem 

nasion. 

Nie otwierać przed dniem 7.02.2020 r. przed godz. 10:15 

 

 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

k) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty 

przed upływem terminu do składania ofert. 

2. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 

a) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego, 

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- 

należy załączyć do oferty, 

c) Przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania                       

w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Inne wymagania: 

a) Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w niniejszej SIWZ. Załączona do 

oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem 

podpisem, pieczęcią imienną  przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy 

(podpisujących ofertę). 

b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego 

za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny 

zapis o treści, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku 

pieczęci imiennej. 

d) Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 

ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. 

Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu  z napisem „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Składanie ofert: 

a) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

w sekretariacie Urzędu – pokój nr  14, I piętro. 

b) Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 7.02.2020 roku o godz. 

10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. 

2. Otwarcie ofert: 

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.02.2020 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim                

w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w sali posiedzeń – parter. 

b) Otwarcie ofert jest jawne. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca podaje cenę wykonania przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ, ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto wskazana w ofercie będzie rozumiana jako cena ryczałtowa za wykonanie 

całości zamówienia i musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

(VAT). 

4. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będzie w polskich złotych. 

5. Jeżeli wystąpi rozbieżność w cenie ofertowej brutto podanej cyfrowo i podanej słownie, jako 

wartość właściwą uzna się wartość podaną słownie. 
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XIII. Opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując 

im odpowiednio wagi procentowe: 

a) cena ofertowa brutto – waga 60% 

b) termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy ul. Rybackiej – waga 

40% 

2. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według poniższego wzoru: 

                    najniższa cena ofertowa brutto 

C = --------------------------------------------------  x 100 pkt x 60% 

                           cena brutto oferty badanej 

 

       gdzie: C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena ofertowa brutto” 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej 

przy ul. Rybackiej” (waga 40% - maksymalnie 40 pkt.) dokonana zostanie na podstawie terminu 

realizacji zamówienia określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest podać w ofercie termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki 

kwietnej przy ul. Rybackiej w pełnych dniach kalendarzowych. 

Oferty będą oceniane następująco: 

Termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy ul. Rybackiej: 

- do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 40 pkt. 

- do 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 30 pkt. 

- do 50 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 20 pkt. 

- do 55 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 10 pkt. 

- do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 0 pkt. 

Za podanie przez Wykonawcę innego terminu realizacji zamówienia niż określony powyżej, 

Zamawiający przyzna ilość punktów jak za najbliższy dłuższy termin realizacji zamówienia (np. 

za podanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia do 52 dni zostanie przyznanych 10 

pkt.) 

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

Rybackiej Zamawiający określa do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Podanie przez 

Wykonawcę dłuższego terminu wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy 

ul. Rybackiej niż do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
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4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

P = C + G 

gdzie: 

P – całkowita liczba punktów 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 

G – punkty uzyskane w kryterium „termin wykonania łąki kwietnej przy ul. Sportowej i łąki 

kwietnej przy ul. Rybackiej” 

6. Najwyższa liczba punktów za dwa kryteria łącznie (cena ofertowa brutto; termin wykonania łąki 

kwietnej przy ul. Sportowej i łąki kwietnej przy ul. Rybackiej) wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od  

Wykonawców ubiegających  się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, 

umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu: 

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

 
XV. Podwykonawcy 
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego             

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
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zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 
Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy    

w jednej lub w kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- 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. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca wniesie przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001  

z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Założenie i pielęgnacja łąk 

kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale przed podpisaniem umowy w siedzibie 

Zamawiającego – w sekretariacie Gminy Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 

bez warunku, niezależnie od kwestionowania zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący 

sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego,  

2) 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia. 

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,        

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. odrzucenia oferty odwołującego; 

4. opisu przedmiotu zamówienia; 

5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób; w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec treści 

ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia); w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec 

czynności innych niż wymienione powyżej). 

Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia 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 przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

XIX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 
 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gogolin z siedzibą: Urząd Miejski 

w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 

6, 47-320 Gogolin jest Pan Krzysztof Reinert, adres e-mail: kr@gogolin.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Założenie i pielęgnacja łąk 

kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion – nr WG.I.271.1.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 



20 
 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 

*** Wyjaśnienie: 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 

 

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 2, 

3. wzór umowy – załącznik nr 3, 

4. wykaz usług – załącznik nr 4, 

5. wzór oświadczenia o grupie kapitałowej – załącznik nr 5, 

6. wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 6. 


