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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 pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin, która 

obejmuje w szczególności następujące zakresy: 

- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie miasta i Gminy 

Gogolin, 

- pielęgnacja trawników na terenie miasta i Gminy Gogolin. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania określony został                 

w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - ogrodnika. 

Wymóg zatrudnienia pracownika 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 4 do niniejszej SIWZ. 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312000-0 Usługi usuwania chwastów 

77313000-7 Usługi utrzymania parków 

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. 

Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

http://www.gogolin.pl/
mailto:urzad@gogolin.pl
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 października 2020 

roku. 

 

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 3 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 3 do SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 

jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 135 000,00zł brutto (słownie: sto trzydzieści 

pięć tysięcy zł) polegającą na pielęgnacji terenów zielonych, która w swoim zakresie 

zawierała łącznie m.in.: podlewanie, plewienie i koszenie; 

2. dysponuje następującym potencjałem technicznym (sprzętem): 

- kosa spalinowa o mocy nie mniejszej niż 2KM – 2 szt., 

- kosiarka spalinowa z koszem o mocy nie mniejszej niż 3,5KM – 1 szt., 

- kosiarka samojezdna z koszem (traktorek) o mocy nie mniejszej niż 15KM – 1 szt., 

- samochód dostawczy z otwartą skrzynią ładunkową lub ciągnik – 2 szt., 

- beczkowóz lub pojemnik na wodę o pojemności nie mniejszej niż 1m3 – 1 szt. 

 

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 
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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 3 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 

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 8 do SIWZ. 
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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 7 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 5 do SIWZ, 

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy       

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 

c) 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 c składa dokumenty potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

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). 
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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. 

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: 

mailto:przetargi@gogolin.pl
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      Radosław Delinowski – w sprawach merytorycznych, tel. (77) 4076830, 

      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 10 000,00zł (słownie: dziesięć 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.271.2.2020 – Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin”. 

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. 

 

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 



8 
 

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. 

j) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru: 

GMINA GOGOLIN 

ul. KRAPKOWICKA 6 

47-320 GOGOLIN 

 

OFERTA 

na  
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Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin  

Nie otwierać przed dniem 18.02.2020r. 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 

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”. 
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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 18.02.2020 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 18.02.2020 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 2 do SIWZ, ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca powinien wypełnić tabelę w formularzu 

ofertowym, wskazując w niej cenę ryczałtową netto za 1 miesiąc, cenę ryczałtową brutto za 1 

miesiąc oraz cenę ofertową brutto łącznie za realizację przedmiotu zamówienia. 

Cenę ryczałtową netto za 1 miesiąc, cenę ryczałtową brutto za 1 miesiąc oraz cenę ofertową 

brutto należy podać w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z poniższą zasadą.  

Zaokrąglenia ceny w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę 

o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega 

zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 

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

całości zamówienia i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cena oferty stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego brutto. 

5. Cena ofertowa brutto musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT 

– 8%) 

6. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
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prowadzone będzie w polskich złotych. 

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

wartość właściwą uzna się wartość podaną słownie. 

 

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) czas reakcji – 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 60 pkt 

                           cena brutto oferty badanej 

 

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

 

3. Kryterium „czas reakcji” – „T” (waga 40% - maksymalnie 40 pkt.). 

W ramach kryterium „czas reakcji” Zamawiający oceniać będzie zadeklarowany przez Wykonawcę      

w ofercie czas interwencji w przypadku wystąpienia nagłej konieczności wykonania jakiejkolwiek 

określonej w przedmiocie zamówienia czynności związanej z utrzymaniem i pielęgnacją terenów 

zieleni, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności jej wykonania.  

Minimalny możliwy do zaoferowania czas reakcji wynosi do 1 godziny. Maksymalny możliwy do 

zaoferowania czas reakcji wynosi do 8 godzin. 

Wykonawca w ofercie może zaproponować czas reakcji w pełnych godzinach zegarowych. Za podanie 

przez Wykonawcę czasu reakcji w niepełnych godzinach zegarowych, Zamawiający przyzna ilość 

punktów jak za najbliższy dłuższy czas reakcji (np. za podanie przez Wykonawcę czasu reakcji do 2,5 

godzin zostanie przyznanych 30 pkt.) 

Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym czasu reakcji, Zamawiający przyjmie, że 

oferowany czas reakcji wynosi do 8 godzin. 

Jeżeli wykonawca określi czas reakcji krótszy niż minimalny możliwy do zaoferowania, Zamawiający 

w celu oceny, przyjmie że wykonawca oferuje czas reakcji do 1 godziny. 

Jeżeli wykonawca określi czas reakcji dłuższy niż maksymalny możliwy do zaoferowania oferta 

wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako oferta, której treść 

nie odpowiada treści SIWZ. 
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Zamawiający w kryterium „czas reakcji” przyzna punkty w następujący sposób: 

- do 1 godziny – 40 pkt.  

- do 2 godzin – 35 pkt. 

- do 3 godzin – 30 pkt.  

- do 4 godzin – 25 pkt.  

- do 5 godzin – 20 pkt. 

- do 5 godzin – 15 pkt. 

- do 6 godzin – 10 pkt. 

- do 7 godzin – 5 pkt. 

- do 8 godzin. – 0 pkt. 

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 + T 

gdzie: 

P – całkowita liczba punktów 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 

T – punkty uzyskane w kryterium ”czas reakcji” 

6. Najwyższa liczba punktów za dwa kryteria łącznie 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. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

 
XV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a 
ust. 2 ustawy PZP. 
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Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, które obejmują pełny „zakres 1” – zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia tj.: „Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie miasta 

i gminy Gogolin”. 

 
XVI. Podwykonawcy 
 

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

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. 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. 

3. Szczegółowe uregulowania z podwykonawcami zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 

umowy). 

 

XVII. 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 4 do SIWZ. 

 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. 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 
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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 

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. 

 

XX. 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*; 
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 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. Pielęgnacja terenów zielonych 

na terenie Gminy Gogolin – nr WG.I.271.2.2020 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 

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 
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Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. formularz ofertowy – załącznik nr 2, 

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

załącznik nr 3, 

4. wzór umowy – załącznik nr 4, 

5. wykaz usług – załącznik nr 5, 

6. wykaz narzędzi – załącznik nr 6, 

7. wzór oświadczenia o grupie kapitałowej – załącznik nr 7, 

8. wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 8. 


