
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ MATERIAŁU RO ŚLINNEGO DO NASADZE Ń W GMINIE REWAL

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. UWAGI OGÓLNE

1. Postępowanie  niniejsze  prowadzone  jest  na  zasadach  przewidzianych  przez  ustawę  z 29.1.2004  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z  późn.zm.)  zwaną dalej  ustawą oraz w przepisach 

wykonawczych do niej.

2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalnie 2 części (część A i część B – szczegółowo 

opisane w rozdziale IV ust.I).

3. Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających,  o których  mowa  w  art.  67  ust.1  pkt.6  w/w 

ustawy. 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 

5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem 

ich odrzucenia.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. ZAMAWIAJ ĄCY

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA “ZIELEŃ GMINY REWAL” 

Z SIEDZIBĄ W POGORZELICY

UL. WOJSKA POLSKIEGO 17c

POGORZELICA

72-350 NIECHORZE

NIP 857-188-69-17

tel: 0913863250

faks: 0913841097
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III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa roślin według poniższego wykazu:

Część  A zamówienia: drzewa i  krzewy iglaste, drzewa liściaste, krzewy liściaste, krzewy kwaśnolubne  – CPV 

03121100-6 

DRZEWA I KREWY IGLASTE

Nazwa łacińska/nazwa 
polska

Wysokość 
rośliny/pnia/obwód 
pnia (cm)

Forma sprzedaży Ilość (szt.)

Chamaecyparis 

lawsoniana 

‘Columnaris’- żywotnik 
Lawsona odm. 
Columnaris

200 C lub Cf 2

Chamaecyparis pisifera 
‘Filifera Nana’/ cyprysik 
groszkowy odm. 
Filifera Nana

40 C lub Cf 8

Taxus bacata/ cis 

pospolity

100 (forma 
żywopłotowa)

C lub Cf 150

Thuja occidentalis 

‘Danica’/ żywotnik 
zachodni odm. Danica

40 C lub Cf 10

Thuja occidentalis 

‘Smaragd’/ żywotnik 
zachodni odm. 
Smaragd

200 C lub Cf 80

Thuja orientalis ‘Aurea 
Nana’/ żywotnik 
wschodni odm. Aurea 
Nana

60 C lub Cf 60

Thuja lub 
Chamaecyparis 
uformowane w świder

200 C lub Cf 3

DRZEWA LIŚCIASTE

Nazwa łacińska/nazwa 
polska

Forma 
drzewa/wysokość 
roślin/pnia/obwód 
pnia (cm)

Forma sprzedaży Ilość (szt.)

Acer platanoides Pa/250/-/ C lub Cf 15
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‘Crimson Sentry ’/ klon 
zwyczajny odm. 
Crimson Sentry

Cerasus 

srrulata’Kanzan’/ 

wiśnia piłkowana odm.  

Kanzan

Pa/ 180/-/20-25 C lub Cf 6

Prunus cera sus 

‘Umbraculifera’- 

wiśnia osobliwa odm. 

Ubraculifera

Pa/250/-/20-25 C lub Cf 2

Tilia mordata/ lipa 

drobnolistna

Pa/250/-/ 14-18 C lub Cf 3

KRZEWY LIŚCIASTE

Nazwa łacińska/nazwa 
polska

Wysokość rośliny/pnia 
(cm)

Forma sprzedaży Ilość (szt.)

Buxus sempervirens/ 
bukszpan 
wieczniezielony

40
roślina formowana w 
kulę o średnicy 50 cm

C 55

Buxus sempervirens/ 
bukszpan 
wieczniezielony

20
forma żywopłotowa

C 1 000

Cotoneaster 

horizontalis/ irga 
pozioma

Pa 70 C 3

Euonymus fotunei  

‘Emerald Gaiety’/
Trzmielina Fodtune’a 
odm. Emerald Gaiety

30 C 5 000

Euonymus fotunei  

‘Emerald’n Gold’/
Trzmielina Fodtune’a 
odm. Emerald’n Gold’

Pa100 C 10

Euonymus fotunei  

‘Emerald’n Gold’/
Trzmielina Fodtune’a 
odm. Emerald’n Gold’

30 C 3 700

Lavandula angustifolia 
‘Blue Scent/ lawenda 
wąskolistna odm. Blue 
Scent

30 P 2 000

KRZEWY KWAŚNOLUBNE I ZIMOZIELONE

Nazwa 
łacińska/nazwa 

Liczba szkółkowań Wysokość rośliny 
(cm)

Forma sprzedaży Ilości (szt.)
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polska

Rhododendron/ 
różanecznik

60 C 30

Rhododendron/ 
azalia

50 C 20

P- doniczka o objętości poniżej 2 litrów

C- donica o objętości powyżej 2 litrów

Cf- pojemnik z tkaniny polipropylenowej

Część B zamówienia: rośliny jednoroczne i byliny- CPV 03121100-6

ROŚLINY JEDNOROCZNE/BYLINY

Nazwa rośliny Forma sprzedaży Ilość (szt.) Kolor 

Ageratum 

houstonianum/ żeniszek 

maksykański

P 800 niebieski

Begonia semperflorens/ 

begonia stale kwitnąca

P 31 000

22 350

26 050

różowy

biały

czerwony

Begonia x hybrida 

'Dragon Wing'

P 500 czerwony

Begonia ×tuberhybrida/ 

begonia bulwiasta

P 460

560

960

500

460

 biały

różowy

czerwony

żółty

łososiowy

Dahlia/ dalia P 650

600

400

250

czerwony

żółty

pomarańczowy

biały

Helichrysum petiolare/ 

kocanka

118 zielono-srebrzysty

Impatiens/ niecierpek P 300 czerwony
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300

300

różowy

fioletowy

Ipomea purpura/ wilec 

purpurowy

P 25 zielony

Iresine/ irezyna P 350

Pellargonium/pelargonia P 6706

300

180

czerwony

 biały

łososiowy

Pellargonium/pelargonia 

kaskadowa

P 410

516

10

różowy

czerwony

fioletowy

Pellargonium/ 

pelargonia zwisająca

P 3 554

948

czerwony

różowy

Plectranthus coleoides/ 

plektrantus koleusowaty

P 410

Plectranthus 

scutellarioides/ Koleus 

Blumego

P 850

Senecio cineraria/ 

starzec popielaty

P 6 550

Tagetes/ aksamitka P 7 000 pomarańczowy

P- doniczka o objętości poniżej 2 litrów

II. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, wyprodukowany 
zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych 
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i 
rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Materiał  musi  być  zdrowy,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  objawów  będących  skutkiem  niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.
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System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i 
wielu rośliny.

Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i 
widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą  być  zbyt zbite (sfilcowane). Roślina 
powinna rosnąc w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa lata.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymaganiami 
Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy materiał roślinny przygotowany do bezpośredniego sadzenia.

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części zamówienia (część A i część B).

7. Sposób realizacji dostaw:

     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZANY BĘDZIE PARTIAMI NA PODSTAWIE UPRZEDNIEGO 
UZGODNIENIA  DOKONANEGO  NAJPÓŹNIEJ  NA  3  DNI  PRZED  PLANOWANYM  TERMINEM 
DOSTAWY POSZCZEGÓLNYCH PARTII TRANSPORTEM WYKONAWCY NA JEGO KOSZT W MIEJSCE 
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE GMINY REWAL

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV: 03121100-6

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy spełniający warunki  udziału  w 

postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 

a. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d. Nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24 

ustawy.
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2. Za  spełnienie  warunku  posiadania  niezbędnego  doświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.1  pkt  b, 

Zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 3 dostaw odpowiadających 

przedmiotowi  niniejszego  zamówienia,  tj.  dostaw  materiału  roślinnego  do  nasadzeń  o  wartości  co 

najmniej  120.000 zł  netto  (ok.  60 000 szt.  roślin  jednorocznych i  bylin  oraz ok.  60 000 szt.  roślin 

wieloletnich). Wartość wykonanych dostaw w ciągu roku można łączyć. 

3. W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  wymaga  się,  aby 

przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt a–

c  i  ust.2  niniejszego  rozdziału  SIWZ.  W przypadku  konsorcjum  żaden  z  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy.

4. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonana  przez  Zamawiającego  na 

zasadzie  „spełnia/nie  spełnia”.  W  przypadku  niespełnienia  jakiegokolwiek  warunku  udziału  w 

postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć 

do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  ze  wzorem  oświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, 

że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt b niniejszego rozdziału SIWZ mogą zostać złożone przez jednego z 

Wykonawców albo wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału SIWZ 

składane jest wspólnie przez Wykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt b niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub 

dokumenty,  wystawione  w kraju,  w  którym ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające 

odpowiednio, że:

a) Wykonawca prowadzi aktualnie działalność gospodarczą;

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt a i b niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału.
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5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do 

reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia ………………..r. do dnia 31.10.2013 r.- część A; od dnia ………………

r. do dnia 20.06.2013r.- część B.

2. Rozpoczęcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  najpóźniej  w  terminie  10  dni  od  dnia  …………………r. 

(wyjątek stanowi realizacja części B- termin j.w.)

VIII.  JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie  jest  prowadzone w języku polskim.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert  w innym 

języku.

IX. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

a.X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą 

w  formie  elektronicznej,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  27  ustawy,  za  wyjątkiem  oferty  wraz  z 

załącznikami,  które  winny  być  przekazane  Zamawiającemu  w  formie  pisemnej  na  zasadach  określonych  w 

Rozdziale XII niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

4. Wykonawca,  który  uzna  za  niezbędne  uzyskanie  wyjaśnień  dotyczących  treści  SIWZ,  powinien  wystąpić 

z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres e-mail Zamawiającego:

mklos@rewal.pl

z dopiskiem:  „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie  przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiału roślinnego do nasadzeń w Gminie Rewal”.
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5. Wszelkie  wyjaśnienia  dotyczące  SIWZ  zostaną  udzielone  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom  bez 

ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.rewal.pl

6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego 

na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w 

ramach postępowania wyjaśniającego.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:

1. Pani Magdalena Klos

e-mail: mklos@rewal.pl

X TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wniesienie  protestu  po  upływie  terminu  składania  ofert  zawiesza  bieg  terminu  związania  ofertą  do  czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ oraz szczegółową kalkulację (tzn. jednostkowe ceny roślin). Zamawiający informuje, że w przypadku 

złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i 

wynikające z zawartości formularza oferty;

b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami 

rozdziału VI niniejszej SIWZ;

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, o którym mowa w rozdziale VI ust. VII niniejszej SIWZ;

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika 

z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w ust. IV. 

2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
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4. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  w dokumentach  rejestrowych  podmiotu  do 

reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej 

udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. 

5.  Zaleca  się,  aby  każda  strona  oferty  była  parafowana  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do  reprezentacji 

Wykonawcy.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. 

7. Zaleca  się  ponumerowanie  stron  i  ich  spięcie  w  sposób  uniemożliwiający  przypadkowe 

zdekompletowanie. 

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 

pkt c i d. Zgodność  z oryginałem wszystkich kopii  dokumentów, musi być  potwierdzona przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 

11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie  dopuszcza  dokonywania  w  treści  załączonych  formularzy  jakichkolwiek  zmian.  W przypadku 

złożenia  przez  Wykonawcę  własnych  formularzy  ich  treść  musi  być  tożsama z  treścią  formularzy 

załączonych do niniejszej SIWZ.

12.  Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, 

nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

13. Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu).  Na  kopercie 

(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę  materiału  roślinnego  do  nasadzeń  w  Gminie  Rewal” oraz  „Nie 

otwierać przed dniem 08.05.2013 r  . godz. 10.10”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w: 
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URZĄD GMINY REWAL

UL. MICKIEWICZA 19

72-344 REWAL

SEKRETARIAT, pokój 6

nie później niż do dnia 08.05.2013.r. do godz. 10.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w:

URZĄD GMINY REWAL

UL. MICKEWICZA 19

SALA KONFERENCYJNA, pokój 01

w dniu 08.05.2013 r., o godzinie10.10.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNO ŚCI

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie. 

2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od 

wszelkich czynników, chyba, że będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 

4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w 

art. 88 ustawy.

5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia oraz 

po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Płatność  dokonana  zostanie  w 3  (trzech)  ratach  w terminach  odpowiednio  30  dni,  45  dni,  60  dni  od  dnia 

otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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7. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po dokonaniu odbioru całości dostaw przez Zamawiającego.

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XIV  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOS ÓB OCENY OFERT

1. Oferty  Wykonawców  niewykluczonych  oraz  nieodrzucone  będą  oceniane  według  następujących 

kryteriów i wag:

CENA – 100%

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny 

ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału.

XV  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 

PUBLICZNEGO

W przypadku  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  składanej  przez  konsorcjum,  Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

XVI WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

brak

XVII WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

XVIII  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198). 
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Załącznik nr 1 do SIWZ

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

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

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  na   zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie usług/ dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Część A zadania

CENA OFERTOWA BRUTTO

............................................................................złotych 

(słownie: ......................................................................... .......

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

.....................................................................zł)

Część B zadania

CENA OFERTOWA BRUTTO

............................................................................złotych 

(słownie: ......................................................................... .......

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

.....................................................................zł)
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2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………. , 

nie dłużej jednak niż do dnia …………………………… .

3. Oświadczam,  że  cena  brutto  podana  w  pkt  1  niniejszego  formularza zawiera 

wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. W  przypadku  udzielenia  zamówienia,  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy  

w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr ...... do niniejszej SIWZ.

6. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany  sytuacji  przedstawionej  w  naszych  dokumentach  załączonych  do  oferty,  natychmiast 

poinformujemy o nich Zamawiającego.

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.

9. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 

ogólnie udostępnione.

10. Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................
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4) ……………………………………………...............................................................

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

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

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

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

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

(nazwa i adres Zamawiającego)

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

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w 

trybie  ..............................................................................................  na  „Świadczenie  usług/  dostawy 

…………………………....................................................................................................……”, w  imieniu  Wykonawcy 

wskazanego powyżej oświadczam/y, że: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

 do reprezentacji Wykonawcy)*

* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Załącznik nr 3 do SIWZ

- wzór -

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu ……………….............. w ............................................................................ 

pomiędzy :

- JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ “ZIELEŃ GMINY REWAL” Z SIEDZIBĄ W POGORZELICY,

UL. WOJSKA POLSKIEGO 17c, POGORZELICA, 72-350 NIECHORZE, NIP 857-188-69-17, regon ………………..

reprezentowaną przez:

• Magdalenę Klos

zwaną dalej Zamawiającym

a 

......................................................................................................................................................,  z  siedzibą 

w  .........................................................  wpisanym  do  ................................................  pod 

numerem ............................................................  w  ............................................................,  NIP  …………………, REGON 

…………………

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej Wykonawcą
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§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają,  że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wskazanych dostaw materiału roślinnego do nasadzeń na 

terenie Gminy Rewal:

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik Nr 1 do 

umowy oraz ofertą wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: ......Magdalena Klos........................................................... ,

po stronie Wykonawcy: ................................................................................................ .

2. Osoby  wymienione  w  ust.  1  są  uprawnione  do  uzgadniania  form  i  metod  pracy,  udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 

koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie .................... od dnia jej zawarcia. 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie ..............................................., nie później niż 

do ....................................................... .

§ 5. SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot  zamówienia  dostarczany  będzie  Zamawiającemu  partiami,  na  podstawie  uprzedniego 

uzgodnienia dokonanego najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy poszczególnych 

partii, transportem Wykonawcy na jego koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie 

Gminy Rewal.
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2. Każda  partia  zostanie  przez  Zamawiającego  sprawdzona  pod  względem wymagań  szczegółowo 

przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do 

umowy.

3. W wypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowej partii spełniającej wymagania, 

o jakich mowa w ust.2, w terminie 2 dni od daty złożenia zastrzeżeń, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

4. Dostarczenie przez Wykonawcę  każdej  partii  przedmiotu zamówienia spełniającej  wymagania,  o 

jakich mowa w ust.2, potwierdzane będzie przez Zamawiającego na dokumencie dostawy. Wszystkie 

dokumenty  dostawy  potwierdzone  przez  Zamawiającego  będą  podstawą  do  wystawienia  przez 

Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

§ 6. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 

w kwocie:  .......................................  zł  (słownie:  ................................................................  złotych  netto), 

powiększone  o  ...........%  podatku  VAT,  co  stanowi  łączną  kwotę  ...................  zł 

(słownie ......................................................................... złotych brutto).

2. Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zaspokaja  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  z  tytułu 

wykonania niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty  wynagrodzenia  będzie  prawidłowo  wystawiona  faktura  VAT  na  podstawie  dokumentów 

dostawy, o których mowa w § 5 ust.4.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w następujących terminach:

1) 33,33 % ceny – w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu,

2) 33,33 % ceny – w terminie 45 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu,

3) 33,34 % ceny – w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  rachunek  bankowy 

nr  ............................................................................................................................................  Za  dzień  zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy. 
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2. W przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę  jest  on 

zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia  od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej w 

wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania  zamówienia  szkody,  Zamawiającemu przysługuje  prawo  dochodzenia  od  Wykonawcy  naprawienia 

pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

7. W  przypadku  gdy  Zamawiający  nie  dokonuje  płatności  w  sposób  określony  w  §  5  niniejszej  umowy, 

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, w całości lub części.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 

§ 10. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
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- Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia …………. 

Zamawiający  Wykonawca

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