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Referat Zamówień Publicznych 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Sprawa: RZP.271.37.2020 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest: 
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych 
dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie 
gminy Łomianki w 2021 r.”  
Część II  przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych 
krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum 
Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz 
utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Łomianki w 2021 r.” 
Część III  przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i 
krzewów z wyłączeniem pomników przyrody, uprzątnięcie ściętych gałęzi, frezowanie karp 
oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”  
Część IV przedmiotu zamówienia –„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na 
terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”  
 
NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77314100-5 Usługi w zakresie trawników  
77315000-1 Usługi w zakresie siewu  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77312000-0 Usługi usuwania chwastów  
77211600-8 Sadzenie drzew 
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew 
77211400-6 Usługi wycinania drzew 
77341000-2 Okrzesywanie drzew  
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów  
77342000-9 Przycinanie żywopłotów  
77313000-7 Usługi utrzymania parków 

ZATWIERDZAM 
 

Łomianki, Grudzień 2020 rok



Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących 
tematycznych rozdziałów: 

 
ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia. 
ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia. 
ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia. 
ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 
ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium. 
ROZDZIAŁ 9 Termin związania Ofertą. 
ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert. 
ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 
ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty. 
ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
ROZDZIAŁ 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 
ROZDZIAŁ 19 Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 
Osobowych - RODO 
 
ZAŁĄCZNIKI : 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty Dla Części I-IV 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy Dla Części I-IV 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia Dla Części I-IV 
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ – Wzór umowy Dla Części I-IV 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - WZÓR Dla Części I-IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

1.1 Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę  
Żebrowską-Piotrak, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki REGON: 013271826,  
NIP: 118 17 68394 e-mail: umig@lomianki.pl, telefon: 22/76 86301, strona internetowa 
Zamawiającego: www.lomianki.pl,     adres do korespondencji: jw.   

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję 
Przetargową. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów 
wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. W niniejszym 
postępowaniu Zamawiający  będzie stosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy 
Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy  
Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku  uchylenia się 
wybranego Wykonawcy  od zawarcia umowy  lub  braku  wniesienia przez niego  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli  było wymagane) Zamawiający 
może zbadać następną najwyżej ocenioną Ofertę spośród pozostałych ofert. 

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym 
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.4 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolna liczbę Części.  
2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.6 Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych 
usług, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu  dla zamówienia 
podstawowego i  jest zgodne z jego  przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia 
została uwzględniona przy obliczaniu  jego wartości. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 
2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 
2.10 Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej zgodnie 

z zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy 
Prawo zamówień   publicznych, odpowiednio dla każdej z Części postępowania. 

2.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.12 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie   
Wykonawcy o których  mowa w art. 22 ust. 2 pkt.  1) -8) ustawy Pzp. 

2.13 Informacja o podwykonawcach. Zgodnie z art. 2 pkt 9b przepisów Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przez umowę   
o podwykonawstwo  „należy rozumieć umowę w formie pisemnej  o charakterze 
odpłatnym której przedmiotem są usługi, dostawy  lub roboty budowlane stanowiące 
cześć zamówienia  publicznego, zawarte między  wybranym przez zamawiającego 



wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).Wykonawca w formularzu Oferty 
wskaże część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy 
/podwykonawcom. 

  
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Część I Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie trawników i poboczy w pasach 
drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej 
na terenie gminy Łomianki w 2021 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 
zawarty  jest w Załącznikach  3-4 do SIWZ. 

3.2 Część II Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rabat, kwietników, terenów 
obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach 
Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie rond obsadzonych 
krzewami i bylinami oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych na słupach 
oświetlenia ulicznego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest  
w Załącznikach  3-4  do SIWZ. 

3.3 Część III Przedmiotem zamówienia jest wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta 
drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody, uprzątnięcie ściętych gałęzi, 
frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”. 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty  jest w Załącznikach  3-4  do SIWZ. 

3.4 Część IV Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie 
zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach. 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty  jest w Załącznikach  3-4   do SIWZ. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

4.1 Część I przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 
dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. 

4.2 Część II przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 
dnia 01.04.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. 

4.3 Część III przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 24.12.2021 r. 
4.4 Część IV przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia 

01.04.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp:  
5.1.1    nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art.  24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp.  
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ)  dotyczące: 
 
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to  z odrębnych przepisów 
Zamawiający  nie określa ww. warunku. 



 
5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
5.1.2.2.1 Dla Części I postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 150 000,00 zł. 

5.1.2.2.2 Dla Części II postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł. 

5.1.2.2.3 Dla Części III postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 120 000,00 zł. 

5.1.2.2.4 Dla Części IV postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł. 

 
5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej tj.  
5.1.2.3.1 Część I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonał dwa zadania polegające na  utrzymaniu zieleni w zakresie 
koszenia i grabienia trawników i poboczy o minimalnej wartości 100 000,00 zł 
brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi 
zostały wykonane należycie. 

5.1.2.3.2 Część II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonał dwa zadania polegające na utrzymaniu zieleni w zakresie 
nasadzenia i utrzymania kwiatów sezonowych, utrzymania terenów 
obsadzonych bylinami i krzewami o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto 
każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 
należycie. 

5.1.2.3.3 Część III Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonał dwa zadania polegające na utrzymaniu zieleni wysokiej   
w zakresie wycinki, pielęgnacji, konserwacji drzew i krzewów, frezowaniu karp, 
sadzeniu drzew i krzewów o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto każda, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 
należycie. 



5.1.2.3.4 Część IV Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonał dwa zadania polegające na realizacji usług związanych  
z utrzymaniem terenów zieleni o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 
należycie. 

5.1.2.3.5 Dla Części I postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na 
okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:   
 samochód dostawczy – 1 sztuka 
 kosiarka samojezdna – 1 sztuka 
 kosiarka do ciągnika bijakowa – 1 sztuka 
 kosiarka rotacyjna – 1 sztuka 
 ciągnik rolniczy – 1 sztuka 
 kosiarka spalinowa – 3 sztuki 
 kosa spalinowa – 5 sztuk 

5.1.2.3.6 Dla Części II postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na 
okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami: 
 samochód dostawczy – 1 sztuka 
 beczka, zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 l – 2 sztuki 
 pompa do podawania wody pod ciśnieniem – 1 sztuka 
 glebogryzarka spalinowa – 1 sztuka 
 opryskiwacz ręczny – 1 sztuka 

5.1.2.3.7 Dla Części III postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na 
okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:   
 samochód dostawczy – 1 sztuka 
 rębak do gałęzi – 1 sztuka 
 podnośnik hydrauliczny do prac na wysokości (zwyżka) – 1 sztuka 
 frezarka do pni – 1 sztuka 
 pilarka spalinowa łańcuchowa – 4 sztuki 
 pilarka spalinowa na wysięgniku – 1 sztuka  
 nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 1 sztuka 

5.1.2.3.8 Dla Części IV postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na 
okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:   
 samochód dostawczy – 1 sztuka 
 kosiarka samojezdna – 1 sztuka 
 kosiarka spalinowa – 4 sztuki 
 kosa spalinowa – 4 sztuki 
 beczka, zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 l – 3 sztuki 



 pompa do podawania wody pod ciśnieniem – 1 sztuka 
 nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 1 sztuka; 
 opryskiwacz ręczny – 1 sztuka. 

5.1.2.3.9 Dla Części IV Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji 
zamówienia będzie dysponował  jedną osobą do  nadzoru  całości usług, 
posiadającą  tytuł Inspektora  Nadzoru  Terenów Zieleni  nadany  przez właściwe 
instytucje branżowe. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni minimum 12 miesięcy. Posiadane lata doświadczenia 
stanowią jedno z kryterium oceny ofert zgodnie z Opisem kryteriów oceny ofert 
dla Części IV.  
 

5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 
5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy 

5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór Załącznik nr 5 do SIWZ. 

5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22  i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa  
w pkt 5.1.2.3.1 – 5.1.2.3.4 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej 
jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany warunek. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
Działając zgodnie z przepisami Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 
października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 



wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) 
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 oświadczeń lub dokumentów,  
 
6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 
 

6.1.1 Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym  
w załączniku (Załącznik Nr 2 do  SIWZ). Informacje zawarte w Oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - 
określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

6.1.2 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 pkt 6.1.1  SIWZ.  

6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak 
podstaw wykluczenia oraz  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.  

6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do 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 pkt 
6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa  zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

 
6.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda; 
6.2.1 Dla Części I postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 150 000,00 zł.  
W przypadku, gdy z treści  dokumentu (np. Polisy)  nie wynika iż jest ona 
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia. 

6.2.2 Dla Części II postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł.  
W przypadku, gdy z treści  dokumentu (np. Polisy)  nie wynika iż jest ona 
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia. 

6.2.3 Dla Części III postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 120 000,00 zł.  



W przypadku, gdy z treści  dokumentu (np. Polisy)  nie wynika iż jest ona 
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia. 

6.2.4 Dla Części IV postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie  prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł.  
W przypadku, gdy z treści  dokumentu (np. Polisy)  nie wynika iż jest ona 
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia. 

 
6.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:  
6.3.1 Dla Części I-IV  Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonywanych w którym Wykonawca wykaże: że  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi wskazane 
w punktach SIWZ 5.1.2.3.1-5.1.2.3.4 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,  
z załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane należycie. 

6.3.2 Dla Części I-IV Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania  tymi 
zasobami w którym Wykonawca wykaże że dysponuje urządzeniami wskazanymi  
w punktach SIWZ 5.1.2.3.5-5.1.2.3.8  Wszystkie ww. urządzenia/pojazdy  muszą 
być w dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji zamówienia, winny być trwale  
i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), 
w przypadku  pojazdów winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, 
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. 

6.3.3 Dla Części IV Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże że na czas realizacji 
zamówienia będzie dysponował  jedną osobą do  nadzoru  całości usług, 
posiadającą  tytuł Inspektora  Nadzoru  Terenów Zieleni  nadany  przez właściwe 
instytucje branżowe, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 

 
6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu    Zamawiający żąda: 
6.4.1 Oświadczenia(Załącznik Nr 2 do  SIWZ), 
6.4.2 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. 

6.4.3 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.  

6.4.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu  
o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ. 

6.4.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.3.2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

6.4.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa    w pkt 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

6.5 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) składane są w oryginale lub kopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu  lub kopii oświadczenia sporządzonych  
w postaci  papierowej, własnoręcznym podpisem. 

6.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.1 SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia Oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 
było wymagane). Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

 
 
 



7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 
7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony  mogą przekazywać 

pisemnie, lub drogą elektroniczną za wyjątkiem  Oferty, umowy  oraz oświadczeń  
i  dokumentów wymienionych w rozdziale 6  SIWZ - które muszą zostać złożone w formie 
pisemnej. Zamawiający  nie dopuszcza złożenia Oferty w Formie elektronicznej. 

7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
dla których nie została zastrzeżona forma pisemna można składać w formie 
elektronicznej na adres e-mail: umig@lomianki.pl, lub w formie pisemnej na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.  

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się 
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytania należy przesłać na e-mail: umig@lomianki.pl, lub przekazać drogą pocztową na 
adres: Urząd Miejski w Łomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. 

7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach formalnych Aneta Witkowska / Tomasz Baran – Referat Zamówień 

Publicznych, 
- w sprawach merytorycznych Daniel Jaszczuk – Wydział Ochrony Środowiska. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający  udostępnia na  stronie 
internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu  na stronie. 

7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. 
7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ 

niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, o czym zostaną powiadomieni 
wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona 
również na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający dokona również zmiany 
ogłoszenia. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 
 
8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

Dla Części 1 postępowania 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 
Dla Części 2 postępowania 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 
Dla Części 3 postępowania 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 
Dla Części 4 postępowania 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) 

8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert.  
8.3 Wadium można wnieść w pieniądzu. 

8.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach Nr 60 8009 
0007 0000 0576 2001 0009.  



8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: „POLUPLPR”. 
8.3.3 W przypadku wadium składanego w pieniądzu  skuteczne wniesienie  następuje  

z chwilą  uznania  środków pieniężnych na  rachunku  bankowym Zamawiającego, 
wskazanym w  SIWZ, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem  
dnia i godziny wyznaczonej  jako ostateczny  termin składania ofert. 

8.4 Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych, poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 
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 2007  nr 42 poz. 275) należy złożyć w oryginale w siedzibie 
Zamawiającego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71; pokój nr 11 – (jednocześnie 
dołączając kopię do Oferty), lub wraz z Ofertą. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca 
wraz z Ofertą składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  
w innej formie niż w pieniądzu dokument ten nie powinien być spięty na trwale  
z Ofertą. Ww. dokument prosimy umieszczać w ofercie w „koszulce”(z uwagi na 
wymóg art. 46 ust. 1 ustawy – zwrot wadium).  

8.5 W przypadku, gdy wadium  nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy  Zamawiający odrzuca Ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt 7b) 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało 
ono zwrócone na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których  mowa  w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, oświadczenia  o  którym  mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,      o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania Oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

8.8.2 Wykonawca, którego Oferta była wybrana: 
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
     określonych     w ofercie, 
 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 

było wymagane), 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8.9 Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium, które zostało wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
 



9. Termin związania Ofertą. 
9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez okres 30 dni.  
9.2 Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9.3 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 terminu związania Ofertą o oznaczony okres,  nie dłuższy niż 60 dni. 

 
10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
10.1 Oferta musi zawierać  następujące oświadczenia i dokumenty odpowiednio: 

10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik  nr 1 do SIWZ. 

10.1.2 Oświadczenie / Oświadczenia (w przypadku Wykonawców występujących 
wspólnie) o którym mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - 
zobowiązanie tych podmiotów – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór. 

10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa. 
10.2 Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub  inną trwałą     i  czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby  upoważnioną 
do reprezentacji Wykonawcy  na zewnątrz oraz do  zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie Oferty. 

10.3 W przypadku podpisania Oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do Oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.4 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

10.5 Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.6 Zaleca się, aby każda zapisana strona Oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała Oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 
treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą Ofertę.  

10.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

10.8 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowania 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 



elementów Oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie 
informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
i skutkować będzie ich odtajnieniem. Informację o zastrzeżeniu dokumentów 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  należy podać również w Formularzu Oferty.      

 
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 
05-092  Łomianki pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  14.01.2021 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego   

przy ul.   Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania 

i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  
 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:45”. 

11.6 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 
kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o  których  mowa w art. 86 ust. 4  
ustawy Pzp.  

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BIP Łomianki 
zamówienia publiczne   informacje  dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie, 
 ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w Ofertach. 
11.9 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84  

ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
11.10 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać   

złożoną przez  siebie Ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

11.11 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty musi być oznaczone jak 
określa punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 

11.12 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej Oferty po 
upływie terminu składania ofert.  
 

 



12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
12.1 Cena Oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.2 Wykonawca określi wartość Oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych 

do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 

12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji, które 
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia 
umowy, gdyż wyklucza się możliwość  roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów  niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy.  

12.4 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne  części składowe, wydają się rażąco  niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości  Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się   
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących  wyliczenia ceny,  
w szczególności w zakresie określonym  w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

12.5 Obowiązek wykazania, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy.  

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty. 
 

13.1 Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta zawierająca najkorzystniejszy  
bilans punktów  w  poniższych kryteriach:  

 
13.1.1 Część I  

 
cena – 60 % 
termin płatności faktury  – 20% 
czas przystąpienia do  interwencyjnego  koszenia, grabienia  – 20% 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium: 

cena (C),termin płatności faktury  (T),  czas przystąpienia do  interwencyjnego  koszenia, 
grabienia (R) według następującego wzoru: 
 
P = C + T + R 
 
P- punkty 
w którym: 
Punkty za oferowaną cenę C będą przyznawane:  
 
C= Cmin / Cof x 100 x 60% 



gdzie: 
C – ilość punktów uzyskanych za cenę Oferty brutto 
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
C of – cena Oferty ocenianej 
 
Punkty za termin płatności faktury T będą przyznawane: 
T = (T of/T max) x 100 x 20% 
gdzie: 
T – ilość punktów uzyskanych za termin płatności 
T max – najdłuższy oferowany termin płatności 
T of – termin płatności Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować minimalny termin płatności 14 dni, maksymalny termin 
płatności 30 dni. 

 
Punkty za czas przystąpienia do  interwencyjnego  koszenia, grabienia  R liczone od 
momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia  będą przyznawane: 
R = (R min/R of) x 100 x 20% 
gdzie: 
R – ilość punktów uzyskanych za czas przystąpienia  
R min – najniższy czas przystąpienia 
R of – czas przystąpienia  Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować czas przystąpienia do  interwencyjnego  koszenia, grabienia   
od 8h  do 36h. 
 
13.1.2 Część II  
cena – 60 % 
termin płatności faktury  – 20% 
czas przystąpienia do  interwencyjnych prac pielęgnacyjnych  – 20% 

 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium: 

cena (C),termin płatności faktury  (T),  czas przystąpienia do  interwencyjnych prac 
pielęgnacyjnych  (R) według następującego wzoru: 

 
P = C + T + R 
P- punkty 
w którym: 
Punkty za oferowaną cenę C będą przyznawane  
C= Cmin / Cof x 100 x 60% 
gdzie: 
C – ilość punktów uzyskanych za cenę Oferty brutto 
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 



C of – cena Oferty ocenianej 
 

Punkty za termin płatności faktury T będą przyznawane: 
T = (T of/T max) x 100 x 20% 
gdzie: 
T – ilość punktów uzyskanych za termin płatności 
T max – najdłuższy oferowany termin płatności 
T of – termin płatności Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować minimalny termin płatności 14 dni, maksymalny termin 
płatności 30 dni. 

 
Punkty za czas przystąpienia do  interwencyjnych prac pielęgnacyjnych  R liczone od 
momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia  będą przyznawane: 
R = (R min/R of) x 100 x 20% 

gdzie: 
R – ilość punktów uzyskanych za czas przystąpienia  
R min – najniższy czas przystąpienia 
R of – czas przystąpienia  Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować czas przystąpienie do  interwencyjnych prac 
pielęgnacyjnych   od 8h  do 36h. 

 
13.1.3 Część III  
 
cena – 60 % 
termin płatności faktury  – 20% 
czas przystąpienie do  interwencyjnych prac  związanych z usuwaniem złomów   
i wywrotów w nagłych sytuacjach awaryjnych  – 20% 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium: 

cena (C),termin płatności faktury  (T),  czas przystąpienia do  interwencyjnych prac  
związanych z usuwaniem złomów  i wywrotów w nagłych sytuacjach awaryjnych  (R) 
według następującego wzoru: 
 
P = C + T + R 
 
P- punkty 
w którym: 
Punkty za oferowaną cenę C będą przyznawane  
C= Cmin / Cof x 100 x 60% 
gdzie: 
C – ilość punktów uzyskanych za cenę Oferty brutto 



C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
C of – cena Oferty ocenianej 
 
Punkty za termin płatności faktury T będą przyznawane: 
T = (T of/T max) x 100 x 20% 
gdzie: 
T – ilość punktów uzyskanych za termin płatności 
T max – najdłuższy oferowany termin płatności 
T of – termin płatności Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować minimalny termin płatności 14 dni, maksymalny termin 
płatności 30 dni. 

 
Punkty za czas przystąpienia do czas przystąpienie do  interwencyjnych prac  związanych  
z usuwaniem złomów  i wywrotów w nagłych sytuacjach awaryjnych R liczone od 
momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia  będą przyznawane: 
R = (R min/R of) x 100 x 20% 
gdzie: 
R – ilość punktów uzyskanych za czas przystąpienia  
R min – najniższy czas przystąpienia 
R of – czas przystąpienia  Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować czas przystąpienie do  interwencyjnych prac  związanych  
z usuwaniem złomów  i wywrotów w nagłych sytuacjach awaryjnych  od 0,5h  do 3h. 

 
13.1.4 Część IV  

 
cena – 60 % 
termin płatności faktury  – 20% 
doświadczenie osoby nadzorującej pracę  ze strony Wykonawcy tj. długość posiadania 
uprawnień INTZ  – 20% 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium: 

cena (C),termin płatności faktury  (T),  doświadczenie osoby nadzorującej pracę  ze strony 
Wykonawcy (D) według następującego wzoru: 
 
P = C + T + D 
P- punkty 
w którym: 
Punkty za oferowaną cenę C będą przyznawane  
C= Cmin / Cof x 100 x 60% 
gdzie: 
C – ilość punktów uzyskanych za cenę Oferty brutto 



C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
C of – cena Oferty ocenianej 
 
Punkty za termin płatności faktury T będą przyznawane: 
T = (T of/T max) x 100 x 20% 
gdzie: 
T – ilość punktów uzyskanych za termin płatności 
T max – najdłuższy oferowany termin płatności 
T of – termin płatności Oferty ocenianej 
Wykonawca może zaoferować minimalny termin płatności 14 dni, maksymalny termin 
płatności 30 dni. 

 
Punkty za  doświadczenie D tj. posiadanie uprawnień Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni 
w miesiącach osoby nadzorującej pracę  ze strony Wykonawcy będą przyznawane:  
 
Posiadanie uprawnień INTZ przez okres od 12 do 23 miesięcy - 0 pkt 
Posiadanie uprawnień  INTZ przez okres 24 do 35 miesięcy - 10 pkt 
Posiadanie uprawnień INTZ przez okres od 36 miesięcy - 20 pkt 
 
13.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska największą ilość punktów    

w kryteriach określonych powyżej. 
13.3 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych  

kryteriach. 
13.4 Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia 

będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

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

14.1 Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze Oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy  użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
14.1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej,  

w przypadku gdy: 
14.1.1.1 w prowadzonym postępowaniu została złożona tylko  jedna Oferta, 
14.1.1.2 w prowadzonym postępowaniu  upłynął termin do wniesienia 

odwołania  na czynności zamawiającego  wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp lub  w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

14.2 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie 
dostarczenie    Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

 w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej 
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą 



w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie 
możliwości  wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek  z jego 
członków  do czasu  wykonania zamówienia - najpóźniej    w dniu zawarcia umowy, 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
15.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala na 

poziomie 3 % wartości ceny Oferty brutto. 
15.2 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  

wykonania umowy. 
15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 
15.4 Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy  w jednej lub kilku 

niżej wymienionych formach: 
15.4.1 pieniądzu, 
15.4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, 

15.4.3 gwarancjach bankowych,  
15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  
15.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

15.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach Nr 60 
8009 0007 0000 0576 2001 0009.  

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: „POLUPLPR”. 
15.5.3 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie  wnoszone w innej formie niż pieniądz 

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do akceptacji  projektu ww. dokumentu. 
15.6 Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, stanowiąca 
30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi  za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
16. Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
 
16.1 Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest Wzór umowy dla Części I-IV stanowiący integralną 

część niniejszej SIWZ.  
16.2 Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę  

z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 



16.3 Zmiany do umowy  mogą być wprowadzone  zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie 
przepisów  określonych w art. 144 ustawy Pzp.   

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

 
18. Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 
 
18.1 Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1843). 
18.2 Sposób uzyskania SIWZ- Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP), na wniosek  

w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1., email  
umig@lomianki.pl. 

18.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania  
i którego Oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu 
widzenia  kryteriów określonych w SIWZ.  

18.4 O wyborze Oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i  nazwisko,  siedzibę albo  
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli  jest miejscem wykonywania działalności  
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby, 
albo  miejsca zamieszkania i adresy, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli Oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację (Zamawiający zamieści  powyższe informacje na stronie internetowej 
Zamawiającego) oraz zawiadomi o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
wykonawcach, których Oferty  zostały odrzucone, powodach odrzucenia Oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności 
lub braku spełniania  wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.5 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
19. Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO 

 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych oraz Zastępcą Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych możliwy poprzez adres e-mail: iod@poczta.lomianki.pl.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych  
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy;  

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;  

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi;  

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym 
prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. 
Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 
przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas 
wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas zawartych umów oraz 
zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane 
przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź 
upływu czasu na jaki została udzielona. 

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również  prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest 
obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które 
podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, 



 

 

ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

 

7. jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa 
sprawą. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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