
 

 

 

 

Ogłoszenie nr 594844-N-2020 z dnia 2020-10-08 r.  

Gmina Świebodzice: Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców - Obiekt nr 1– kontynuacja. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego.  

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świebodzice, krajowy numer identyfikacyjny 

89071833700000, ul. Rynek  1 , 58-160  Świebodzice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 

+48746669543, , e-mail grazyna.sikorska@swiebodzice.pl, , faks +48746669509.  

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

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 



zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.bip.swiebodzice.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.bip.swiebodzice.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  



Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferty 

powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego  

Adres:  

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój funkcji zdrowotnych i 

rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców - Obiekt nr 1– kontynuacja.  

Numer referencyjny: RS.271.10.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  



Nie  

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

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotowy obiekt stanowi część, realizowanego na terenie 

miasta Świebodzice, przedsięwzięcia obejmującego 12 obiektów na terenie miasta 

Świebodzice, w zakresie tworzenia i odnowienia terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach projektu unijnego. Obiekt nr 1 „Staw Warszawianka” Przedmiot 

zamówienia obejmuje prace ujęte w projekcie budowlanym pn. „Przebudowa parku przy ul. 

Kolejowej (Staw Warszawianka)”, która zlokalizowana jest na działkach nr 637, 637/17, 

położonych w obrębie Śródmieście 3, projektów wykonawczych branżowych oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, w zakresie : •rozbiórki budynków gospodarczych i fontanny, •sadzenia 

krzewów i innej roślinności niskiej, •zakładania trawników, •budowy ścieżek o nawierzchni 

mineralnej, •budowy ścieżki i placów z kostki granitowej, •budowy obiektu rekreacyjno-

wypoczynkowego składającego się z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem o lekkiej 

konstrukcji ( pawilon gastronomiczny, toaleta i pomieszczenie dla wędkarzy) •budowy 

placów zabaw, placów rekreacyjnych, •montażu małej architektury, •budowy oświetlenia 

parkowego typu LED, •budowy monitoringu, •pielęgnacji zieleni objętej zamówieniem w 

okresie realizacji inwestycji do dnia odbioru przedmiotu umowy.  



 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45100000-1 

45112000-5 

45230000-8 

45233200-1 

45210000-2 

45300000-0 

45400000-1 

45231300-8 

45311000-0 

45110000-0 

45112710-5 

45112711-2 

45112720-8 

45112723-9 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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

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

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

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



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

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł 

oraz przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że: - zrealizował co najmniej dwa zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

roboty o podobnym charakterze, odpowiadające rodzajowi robót określonych w 

przedmiotowym zamówieniu, czyli zadania z zakresu budowania lub rewitalizacji: terenów 

zielonych, parków z małą architekturą, placów zabaw budynków o lekkich konstrukcjach o 

wartości każdego z zadań nie mniejszej niż 1 500.000,00 zł brutto. - dysponuje lub będzie 



dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiadają wymagane 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie: •jedną osobą, 

posiadającą wykształcenie, co najmniej średnie kierunkowe: kształtowanie terenów zielonych 

lub architekta krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz posiadającą min. 3 letnią 

praktykę przy urządzaniu lub utrzymaniu zieleni, •osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: -konstrukcyjno-

budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, -drogowej.  

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

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

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

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1)wykaz robót budowlanych, spełniającego wymagania określone w pkt 4.1. pp. 2) lit. c) tiret 

pierwsze, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniający wymagania określone w pkt 4.1. pp. 

2) lit. c) tiret drugie, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; 

3)oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy (oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 6 do SIWZ); 

4)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500.000,00 zł; 5)informacja banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 

3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.2)zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.4 

pp. 1) i 4.4. pp. 4) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. 3)Stosowne pełnomocnictwa-w przypadkach wskazanych w SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

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

2019 r. poz. 310). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 15 2030 

0045 1110 0000 0229 7280, z adnotacją „wadium – RS.271.10.2020”. 4.Za skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku 

wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy: a)nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib, b)kwotę gwarancji, c)termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia 



………”, d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6.W 

przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia 

wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi 

zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert.  

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 



 

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

postępowaniu  

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 



sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 60,00 

pielęgnacja zieleni 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1.Zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do 

Umowy podpisanego przez Strony. 2.Strony mają prawo do przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1)jeżeli przyczyny, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 2)gdy wystąpią niekorzystne 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 3)jeżeli wystąpi 

konieczność wykonania robót nie przewidzianych w umowie, a niezbędnych do wykonania 

zamówienia podstawowego, 4)jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, 3.Zmiany Umowy mogą 

nastąpić również w przypadku: 1)gdy wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu 

należytej staranności na dzień podpisywania Umowy Strony przewidzieć nie mogły, a 

wynikają one w szczególności ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji 

zamówienia. 2)zajdzie konieczność zmiany osób wykonujących określone czynności przy 

realizacji zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz osób skierowanych do wykonania 

zamówienia. 3)W przypadkach określonych w pkt. 2 nie jest wymagane sporządzenie aneksu 

do Umowy, Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiającego oraz 

przedkłada w stosunku do tych osób niezbędne dokumenty. 4)konieczności wprowadzenia 



zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, 5)konieczności 

wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, a 

które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 6)zmniejszenia zakresu świadczeń 

wynikającego z umowy, 7)konieczność wykonania robót zamiennych: a)Jeżeli w trakcie 

realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych, nie objętych 

zamówieniem podstawowym, podstawą do stwierdzenia konieczności ich realizacji będzie 

podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru „protokół konieczności", zaś podstawą 

ustalenia ich wartości będzie kalkulacja sporządzona przez Wykonawcę i przedłożona do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu. Ceny jednostkowe powinny być 

wyliczone z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.) dla miasta Świdnicy, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. b)Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Wprowadzanie robót zamiennych jest możliwe 

jeśli: •są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, •stały się konieczne na skutek ujawnienia 

przeszkód lub błędów w dokumentacji projektowej, •pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, 

lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne przyjętych w dokumentacji projektowej 

rozwiązań, •wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub przyjętych do wyceny w ofercie, •pojawienie się na rynku, 

części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

c)W przypadku wystąpienia robót zamiennych, koniecznych do wykonania i oddania do 

użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie 

protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Bez 

zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonania ww. robót. Podstawą ustalenia wartości robót zamiennych będzie 

kalkulacja sporządzona przez Wykonawcę i przedłożona do weryfikacji Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiającemu. Ceny jednostkowe powinny 



być wyliczone z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.) dla miasta Świdnicy, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. d)Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania części 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie 

nazywane będą „robotami zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga każdorazowej zgody 

Zamawiającego. Podstawą ustalenia ich wartości będzie kalkulacja, sporządzona przez 

Wykonawcę i przedłożona do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Ceny jednostkowe powinny być wyliczone z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla miasta Świdnicy, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

4.Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności w przypadku zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług 

2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 5.Należne Wykonawcy wynagrodzenie określone umową 

może ulec zmianie z zachowaniem formy pisemnego aneksu w przypadku zaistnienia jednej z 

okoliczności określonych w ust. 4 6.Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie 

od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian. 7.W przypadku, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1) kwota netto nie ulegnie zmianie, a jej wartość brutto zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 8.W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) kwota netto 

ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę wynikających ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie, z uwagi na wysokość zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno – prawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 9.W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) kwota netto ulegnie 



proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę wynikających z tej zmiany. 10.Za wyjątkiem zmiany okoliczności, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1) zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio 

udokumentowania przez Wykonawcę wysokości dodatkowych kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę wskutek wprowadzenia zmian przepisów. 11.Pozostałe okoliczności mogące 

mieć wpływ na zmianę umowy: 1)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SIWZ, 2)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ 

Kodeksu cywilnego, 3)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 

skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

12.Wykonawca lub Zamawiający, jako Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności zawiązanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Jeżeli zatem nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, Strona umowy powinna 

poinformować drugą Stronę umowy o takiej sytuacji. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, 

dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty, które to potwierdzają w 

szczególności dotyczące: a)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji zamówienia, b)decyzji wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, c)poleceń 

wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z 2.03.2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374) – dalej u.k., d)wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

e)okoliczności w których mowa w pkt a-d, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 13.Każda ze stron umowy , o której mowa w pkt 12, może 

żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 na należyte wykonanie tej umowy. 



14.Strona umowy, o której mowa w pkt 12 na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów o których mowa w pkt 12 i 13, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu 

okoliczności o których mowa w pkt 12, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

15.Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID – 19, o 

których mowa w pkt 12, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której 

mowa w pkt 12, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa 

w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności przez: •zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe 

zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, •zmianę sposobu wykonywania dostaw, 

usług lub robót budowlanych, •zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej 

zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

postępowaniu:  

Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> język polski  



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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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