ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
26-600 Radom
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
tryb: przetarg nieograniczony /poniżej 207 000 Euro/

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej nazywaną ustawą PZP
Postępowanie, znak: PN/1/2015

„DEKORACJA ROŚLINNA MIASTA RADOMIA”

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

adres do korespondencji:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
26-600 Radom
Dział Zamówień Publicznych i Publikacji
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
26-600 Radom
tel. 48 331 02 73 fax 48 331 02 74
Adres strony internetowej: www.bip.zuk.radom.pl
Godziny pracy 7:30-15:30
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn. zm./ - zwanej dalej „ustawą PZP”
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do przedmiotowej
ustawy
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta Radomia
w roku 2015
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki 6,7
do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień
CPV 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
CPV 03121100-6 – żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić
podwykonawcom.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie winno być realizowane w cyklu: wiosna, lato, jesień; według harmonogramów określonych
w pkt V szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia od 01.04.2015 do 30.11.2015 r.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w
szczególności w zakresie:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego
załącznik do SIWZ.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę obejmujące swoim
zakresem ukwiecenie donic i/lub gazonów i/lub konstrukcji i/lub rabat kwiatowych przez okres
1 roku o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł. brutto).
Do sporządzenia wykazu usług można wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ .
/UWAGA: jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykaże
zamówienia, których wartość wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien dokonać
przeliczenia tej wartości na PLN, wg średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, tabela A – tabela średnich kursów walut
obcych/,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego
załącznik do SIWZ.
d) sytuacji ekonomiczne i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego
załącznik do SIWZ.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zasobach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu dokonanie
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z
formułą „spełnia/nie spełnia”.

VI OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU A TAKŻE WAKAZANIA
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST 1 USTAWY
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1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada:
1). Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
SIWZ.
3). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3), 4), 5) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem,
wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
8). Listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze
zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ).
9). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w
pkt V 1.1b wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób
należyty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ).
10). W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca powinien podać w Wykazie, o którym mowa w pkt 9)
powyżej, informację o podmiocie, który zrealizował usługi oraz załączyć dowody określające czy usługi
zostały wykonane w sposób należyty.
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11). Dowodami, o których mowa w pkt 9), są poświadczenia. Dowodami są również oświadczenia
Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
12). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w Wykazie, o
którym mowa w pkt 9) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
13). W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dowód, że
Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest
w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie
powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Zobowiązanie należy
złożyć w oryginale.
14). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty, o których mowa w pkt 2)-5) oraz
pkt. 8), składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
15). Informację zawierającą nazwy podwykonawców, na zasoby których powołuje się Wykonawca na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
opisanego w pkt V 1.1b SIWZ, zgodnie z pkt 6) Formularza oferty.
VII. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przeprowadzane będzie w odniesieniu do
każdego z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ, a także innych dokumentów o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy PZP, dla których ustawa PZP przewiduje wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie,
winny być kierowane na adres: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 Dział
Zamówień Publicznych i Publikacji.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną, winny być kierowane na adres e-mail sekretariat@zuk.radom.pl lub faksem na nr
48331 02 74
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5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert
8. W sytuacji, gdy wniosek wpłynął po ww. terminie Zamawiający może pozostawić go bez
rozpoznania.
9. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej,
na której zamieszczono SIWZ.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zebranie Wykonawców.
13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W kwestii opisu przedmiotu zamówienia: Grzegorz Lipiński – Kierownik Działu Zieleni
tel. 48 331-14-52;
W kwestii procedury; Jolanta Popiel tel 48 331 02 73
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ;

2)

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

3)

Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
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2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.

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

4.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

5.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.

6.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.

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.

9.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Oferta w przetargu nieograniczonym
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 04.03.2015
data

; 10.00
godzina

na
„DEKORACJA ROŚLINNA MIASTA RADOMIA ”
znak postępowania: PN/1/ 2015 opatrzyć nazwą i dokładnym adresem

Wykonawcy
11. 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 zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. Przez
wykazanie podstaw zastrzeżenia informacji, Zamawiający rozumie złożenie wraz z ofertą
oświadczenia, zawierającego argumentację dowodzącą zasadności zastrzeżenia danej części
oferty.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie
wykazanie, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
dokumenty składające się na treść oferty w niniejszym postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
Wyjątek stanowią dowody składane przez Wykonawcę, w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących
rażąco niskiej ceny, w sytuacji, gdy zostanie on wezwany do udowodnienia, że złożona oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia,
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ Przepisy ustawy PZP nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
17. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert, po tym jak oferty
zostaną złożone u Zamawiającego, zostaną one otwarte w nowym terminie, chyba, że zostaną
wycofane przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia
Wykonawcy.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sucha 15; 26-600 Radom w
Sekretariacie Dyrektora (Budynek administracyjny I pietro) do dnia 04.03.2015 do godz: 10.00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli (art. 84
ust. 2)
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.03.2015 o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr
2 (Budynek administracyjny)
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. W czasie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
7. Informacje ogłoszone podczas jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała cenę netto
w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł].
2. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją
zamówienia.
3. Wykonawca podaje cenę netto oddzielnie dla każdego okresu (wiosna. lato, jesień)
4. Ceną oferty jest suma cen netto za każdy okres (wiosna, lato, jesień) powiększoną o podatek VAT.
5. Ceny podane w ofercie są cenami ryczałtowymi, stałymi w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i nie będą podlegać zmianom.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych
kryteriów ofert:
– 80 % (max 80 pkt)
– 20 % (max 20 pkt)

- cena oferty
- czas wymiany uszkodzonych roślin

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad :
Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego :

Cmin
P(Co) =

x 80 pkt
Co

gdzie :
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co
- cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania.
Ocena czasu wymiany uszkodzonych roślin - ocena przeprowadzona zostanie na podstawie
podanego w druku oferty czasu wymiany uszkodzonych roślin, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania – 20 pkt.
Ocena przeprowadzona zastanie wg poniższego zestawienia :
Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie w razie konieczności wymiany uszkodzonych roślin w
czasie:
do 48 godz.
– otrzyma 0 punktów
P(Za)
do 24 godz.
– otrzyma 10,00 punku
P(Za)
do 12 godz.
– otrzyma 20,00 punktów P(Za)
P(Za) – liczba punktów za kryterium czasu wymiany uszkodzonych roślin.
Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów :
P = P(Co) + P(Za)
Uwaga! Maksymalny czas na wymianę uszkodzonych roślin 48 h
1.

Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i będzie przedstawiać najniższą
łączną cenę ofertową brutto.

2.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5
ustawy PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, nie
krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem
lub drogą elektroniczną), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP oraz wyjątków przewidzianych w
art. 94 ust 2 ustawy PZP.

2.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

4.

W przypadku Wykonawców będących Spółką Cywilną Zamawiający może wymagać podania
adresów zamieszkania oraz numerów PESEL w celu sporządzenia umowy.

5.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

6.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

7.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.
2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wpłaty
należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
26-600 Radom ul. Sucha 15, Bank PEKAO S.A. Nr 54124032591111001021937173 z podaniem
w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy sprawy numer (PN/ 1/2015)
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i
Publikacji
najpóźniej dzień przed planowanym terminem podpisania umowy w celu
zaakceptowania przez Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
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7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP.
8. Zabezpieczenie zostanie zwrócona w ciągu 30-stu dni od dnia wykonania usługi i uznania przez
Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany należycie.
10. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji/poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel
zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia,
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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.

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

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP

4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu,
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część siwz:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (art. 22)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie (art. 24)
Załącznik nr 4 -Wykaz wykonywanych usług
Załącznik nr 5 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6- Wzór umowy
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Radom , dnia 24.02.2015 roku
Zatwierdzam
p.o. Dyrektora ZUK
(-) Grzegorz Janduła
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Załącznik nr 1do SIWZ
………………………………………
………………………………………
……………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy,
wykonawców występujących wspólnie)

FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Dekoracja roślinna miasta Radomia” oferujemy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SIWZ, z warunkami załączonego do SIWZ wzoru umowy, z przepisami i unormowaniami
prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie powyższego zamówienia za cenę:
Tabela cenowa
L.p.

Przedmiot

cena brutto w tym
……% VAT

1.
Wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej
w okresie wiosennym
2. Wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej
w okresie letnim
3. Wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej
w okresie jesiennym
4. Łączna wartość ofertowa brutto:
Tabela oceny czasu wymiany uszkodzonych roślin
Odpowiedź wykonawcy*

Lp.

Nazwa parametru

Zasady oceny

1.

do 12 godz. Czas wymiany
uszkodzonych roślin

20 pkt

2.

Czas wymiany
do 24 godz. 8.
uszkodzonych
roślin

10 pkt

3.

Czas wymiany
do 48 godz.
uszkodzonych roślin

-

0 pkt

*należy podać w pełnych godzinach
Uwaga! Maksymalny czas na wymianę uszkodzonych roślin 48 h
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Ponadto:
1. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni.
2.

Oświadczamy,
że
wykonamy
niniejsze
w szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

zamówienie

w

terminie

określonym

3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
a) zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
c) wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
4.

Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ
oraz postanowieniami wzoru umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

5.

Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom:

Lp.

Zakres prac

6. Nazwy Podwykonawców, którzy udostępniają Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie:
a) ............................
b) ............................
c) ............................
7.

Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane :
a) ............................
b) ............................
c) ............................

8. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………………..
………………………………, fax……………………………………………..

email:

............................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)

1

Jeżeli Wykonawca dokonuje zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty
należy załączyć wyjaśnienie, potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
,, Dekoracja roślinna miasta Radomia” w imieniu:

zamówienia

publicznego

na

….........................................................................…………………………………………
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

............................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)

14

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
,, Dekoracja roślinna miasta Radomia” w imieniu:

zamówienia

publicznego

na

..............................................……….…....................………………………………………
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

............................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

....................................................................................
(nazwa Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie)
Wykaz wykonanych usług
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Dekoracja roślinna miasta Radomia” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat
(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące usługi:
Lp.

Podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonana
(nazwa, siedziba)

Termin wykonania usług
(miesiąc/rok)
początek

koniec

Zakres wykonanych usług (należy
wskazać informacje pozwalające na
dokonanie oceny spełnienia warunku
opisanego w pkt V.1.1b) SIWZ

Wartość brutto
wykonanych usług

Nazwa Wykonawcy
usług

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty ( referencje).

............................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................................................................
(nazwa Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie)

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej/
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

4

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Dekoracja roślinna miasta
2
Radomia” oświadczam, że Wykonawca nie należy / należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy
z
dnia
16
lutego
2007
r.
o
ochronie
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. …………………………………………………. (nazwa i adres)
2. …………………………………………………. (nazwa i adres)
3. …………………………………………………. (nazwa i adres)
4. …………………………………………………. (nazwa i adres)

……..….....................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)

2

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr .................. (wzór)
na Dekorację roślinną miasta Radomia

dnia
...............................
w
Radomiu
pomiędzy
w Radomiu ul. Sucha 15, reprezentowanym przez:
1. …………………………….

-

Zakładem

Usług

Komunalnych

Dyrektora ZUK

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",
a ........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
zawarto umowę w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie dekoracji roślinnej miasta Radomia. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia i obowiązki wykonawcy określa załącznik nr 1 dołączony do niniejszej umowy.
§2
Terminy umowne
1.Termin wykonania zamówienia odbywać się będzie w trzech cyklach zgodnie harmonogramem
podanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia :
a) rozpoczęcie usługi nie wcześniej niż 01.04.2015
b) zakończenie usługi nie później niż do 30.11.2015
§3
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy;
b) udostępniania określonych miejsc na terenie miasta Radomia (w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu umowy) w terminach uprzednio uzgodnionych z Wykonawcą;
c) informowania Wykonawcy o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z realizacją
Przedmiotu umowy;
d) dokonania odbioru wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
prawidłowości i zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
e) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w
Umowie.
2. Współdziałania z Wykonawcą w zakresie likwidacji skutków zdarzeń, które uniemożliwiły lub
utrudniałyby świadczenie usług, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm oraz postanowień
Umowy, w tym zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, a w szczególności odpowiada za
jakość i terminowość wykonania Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy,
przez osoby posiadające umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt miejsca wykonywania przedmiotu umowy;
b) zapewnienie i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowych;
c) zapewnienie dozoru swojego mienia;
d) utrzymanie miejsc wykonywania przedmiotu umowy w należytym porządku, a w szczególności
usuwanie i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci.
4. Wykonawca przed wykonaniem nasadzeń każdorazowo przedstawi do akceptacji Zamawiającemu
proponowaną kompozycję wraz z kolorystyką roślin w celu wniesienia uwag lub zaleceń do
przedstawionych propozycji.
5. Uwagi i zalecenia zgłoszone przez przedstawiciela zamawiającego zadania Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić.
6. Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu czynności objętych niniejszą Umową uporządkuje
miejsca, w których wykonywał Przedmiot Umowy i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W przypadku
nie wykonania powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac
porządkowych.
§5
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób
trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. W szczególności
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wykorzystywanymi przez siebie
materiałami,
narzędziami,
urządzeniami.
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tytułu
poniesienia szkody powstałej w związku z wykonywanym Przedmiotem umowy, Wykonawca podejmie
na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami
i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie
poniesie Zamawiający z tego tytułu.
3. W przypadku wystąpienia szkód w materiale roślinnym z przyczyn niezależnych od wykonawcy ani
zamawiającego, wykonawca najpóźniej w ciągu …………………. od zgłoszenia zaistnienia zdarzenia
jest zobowiązany wymienić ten materiał roślinny zgodny z opisem przedmiotu zamówienia na swój
koszt.
§6
Reprezentacja przy realizacji umowy
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:
...................................................................................................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:
...................................................................................................................................
3.O zmianie przedstawicieli strony będą się wzajemnie pisemnie zawiadamiały.

§7
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie:
a) Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy /zakresu określone w szczegółowym
opisie
przedmiotu
zamówienia
i wyliczeniu ceny ofertowej/ ustala się wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT) w
wysokości:
- okres wiosenny ................ zł (słownie: ......................................................................................), 19

- okres letni ................ zł (słownie: ...............................................................................................), - okres jesienny ................ zł (słownie: .......................................................................................),
b) Powyższe wynagrodzenie nie przewiduje waloryzacji cen w okresie trwania umowy.
2. Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie fakturami częściowymi. Faktury częściowe
wystawione będą w okresach:
- zakończenie okresu wiosennego,
- zakończenie okresu letniego,
- zakończenie okresu jesiennego
3. Faktury częściowe będą wystawiane według ustaleń podanych w ust. 1 pkt a.
4.Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………
w terminie do 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§8
Odbiory
1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną, żądając zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowości do:
a) Odbiorów częściowych nasadzeń ( uzupełnienia) materiału roślinnego w każdym okresie (wiosna,
lato, jesień),
b) Odbioru końcowego.
2. W dniu otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust 1a Zamawiający dokona oceny
wykonanego nasadzenia (uzupełnienia) co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
3. Zamawiający w trakcie każdego okresu dokonywał będzie kontroli serwisowania co najmniej dwa
razy w okresie wegetacji co zostanie potwierdzone odrębnymi protokołami odbiorów częściowych w
tym zakresie.
4. W przypadku stwierdzenia wad i/lub zgłoszenia zaleceń i/lub uwag w protokołach odbiorów
częściowych o których mowa w ust 2,3 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady oraz
wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie dłuższym
jednak niż 2 dni robocze na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym
paragrafie.
5. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1 lit. b), zostanie dokonana ocena wykonanego Przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone
Protokołem Odbioru Końcowego.
6. W przypadku stwierdzenia braków i/lub wad w protokole odbioru końcowego a także zgłoszenia
zaleceń i/lub uwag dotyczących wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego we wskazanym przez
niego terminie. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia braków, wad oraz wprowadzenia
uwag i zaleceń Zamawiającego na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w
niniejszym paragrafie. Nie usunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń
Zamawiającego w zakreślonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie
§ 10 ust. 2
7. Jeżeli w toku Odbioru Częściowego zostaną stwierdzone braki lub wady nie nadające się do
usunięcia lub jeżeli braki lub wady ograniczają, Zamawiający może według własnego wyboru:
a) żądać wykonania usługi po raz drugi,
b) zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę;
c) żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1a;
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d) odstąpić od Umowy- Dekoracja roślinna miasta Radomia.
§9
Zabezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w
wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia, określonego w ………………… Umowy, w formie przewidzianej
w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej,
bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni
po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.
4. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy, zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy również będzie odpowiednio przedłużone.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy,
wszelkich należności z tytułu kar wykonania dekoracji roślinnej miasta Radomia umownych należności
z tytułu wykonania zastępczego i/lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie
Umowy.
6. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.
§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu nasadzeń w każdym okresie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za daną dekorację (wiosna, lato, jesień), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
stosunku do terminu określonego w myśl rozdział V szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze tak częściowym jak i końcowym w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za dekorację danego okresu za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w §9 umowy.
5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu
wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.
§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z
zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z
zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ
oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.
3. Niezależnie od treści wcześniejszych postanowień niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek
z następujących przypadków:
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a) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności z powodu:
-1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
-2) braku dostępu do poszczególnych miejsc nasadzeń z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
b) zmiana organizacji spełniania świadczenia:
c) pozostałe zmiany spowodowane:
-1) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
-2) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać
Przedmiotu Umowy w umówionym terminie, o którym mowa w §2 umowy,
d) gdy Wykonawca wykonuje prace objęte Umową z rażącym naruszeniem obowiązujących
przepisów, zaleceń Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń
złożonego na piśmie, nie respektuje ich,
e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania
wymaganej staranności,
f) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo
nie usunął wady – w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym przez Zamawiającego lub
określonym w Umowie,
g) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia oraz zawierać
uzasadnienie.
§ 13
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie,
a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy regulujące zakres
umowy.
§ 14
Spory
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Porozumiewanie się Stron
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji
Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną faksem lub telefonicznie, a następnie
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ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają
formy pisemnej.
2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł przetargu tj,,
Dekoracja roślinna miasta Radom”
§ 16
Liczba egzemplarzy
1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Wykaz załączników do Umowy:
a) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania i serwisowania dekoracji
roślinnej Miasta Radomia, nadzorowanych przez Zakład Usług Komunalnych w 2015 roku.;
2. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zlecać będzie Wykonawcy realizowanie
usług wykonania i serwisowania dekoracji roślinnej miasta Radomia.
3. Wykonanie dekoracji roślinnej obejmuje wszystkie czynności związane z wyhodowaniem i
nasadzeniem roślin we wskazanych miejscach.
4. Serwisowanie obejmuje wszystkie czynności pielęgnacyjne niezbędne dla prawidłowego
wzrostu i ekspozycji nasadzeń roślinnych, w całym okresie ich wegetacji.
5. W zakresie Wykonawcy jest usunięcie materiału roślinnego po zakończonym okresie
wegetacji.
II. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie winno być realizowane w cyklu: wiosna, lato, jesień od 01.04.2015 do 30.11.2015 r.
Rozpoczęcie wykonywania usług odbędzie się zgodnie z harmonogramem określonym w pkt V
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
III. Wymagania dotyczące bazy w której realizowane będą usługi wykonania dekoracji roślinnej:
1. Rośliny do nasadzeń muszą być prawidłowo wykształcone i wolne od patogenów. Muszą być
hodowane z zakrytym systemem korzeniowym (każda roślina w osobnej doniczce).
2. Celem utrzymania na odpowiednio wysokim poziomie estetycznym wykonanych dekoracji
roślinnych zamawiający wymaga uzupełniania nasadzeń z powodu różnych losowych
okoliczności. Dlatego wykonawca jest zobowiązany wymienić uszkodzone rośliny w czasie
zadeklarowanym w ofercie nie przekraczającym 48 godzin.
3. Nasadzenia w doniczkach należy wykonywać w swojej bazie i przewozić je na wskazane
miejsca.
4. Wykonane kompozycje w doniczkach należy rozmieścić zgodnie z ustaleniami z
zamawiającym.
5. Wykonawca sam w swojej bazie przygotowuje ziemię urodzajną do nasadzeń w doniczkach,
gazonach i rabatach.
6. Pielęgnację roślin tzn.: nasadzenia, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i
podlewanie wykonuje Wykonawca w całym okresie wegetacji wykonanych nasadzeń.
Z powyższego powodu wskazane jest, aby Wykonawca posiadał swoją bazę z odpowiednim
zapleczem technicznym i kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia odpowiednim
poziomie.
7. Wykonawca winien zabezpieczyć do 10% ilości roślin niezbędnych do uzupełniania ubytków
wykonanych nasadzeniach.
8. Przed wprowadzeniem roślin w miejsca docelowe w mieście musza być hartowane
(aklimatyzowane) przez okres min. 20 dni w bazie wykonawcy.
IV. Rodzaje dekoracji:
1. po trzy donice „kwietynki” zawieszone w jednym poziomie na jednym słupie,
2. stelaże typu S42 na 42 donice „kwietynki” i S19 na 19 donic „kwietynek”,
3. gazony „INKA”
4. gazony inne niż „INKA” (11 szt.)
5. rabaty gruntowe kwiatowe
V. Okresy wykonywania dekoracji roślinnej:
1. dekoracja wiosenna 2015: termin wykonania i serwisowania na terenie miasta
od 01-15.04.15 do 15-30.06.15
2. dekoracja letnia 2015: termin wykonania i serwisowania na terenie miasta
od 15.06-30.06.15 do 15-30.09.15
3. dekoracja jesienna 2015: termin wykonania i serwisowania na terenie miasta od 15-30.09.15
do pierwszych oznak zimy kończących wegetację jednak nie dłużej niż do 30.11.2015 r
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4. Zamawiający dopuszcza ustalenie dokładnych terminów wykonania dekoracji roślinnej tylko o
tyle ile jest to określone w pkt 1-3 po wcześniejszym uzgodnieniu.
VI. Miejsca rozmieszczenia dekoracji roślinnej. (wg. zał. 1.1, 1.2, 1.3 do niniejszego
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)
VII. Rodzaje nasadzeń kwiatów:
1. Donica „kwietynka” w nasadzeniu:
- letnio-jesiennym ( L-J 821) jest to kompozycja w donicy złożona z:
- pelargoni bluszczolistnej, odmiana „ville de paris” w różnych kolorach, zwisająca 5 szt. w
donicy, zakrywająca ją w całości. Będzie nasadzana w donicach zgodnie z zał. nr 1.2.
Ogółem 821 donic x 5 roślin = 4105 sztuk pelargoni bluszczolistnej
Układ przestrzenny i kolorystyczny kompozycji może być zmienny, powinien być uzgodniony
ze Zleceniodawcą. Powyższy opis kompozycji odnosi się do momentu jak ma wyglądać w
chwili dostarczenia jej na miejsce docelowe.
2. Rabata gruntowa kwiatowa w nasadzeniu wiosennym (W = 402m2)
2
Kompozycje kwiatowe należy nasadzić w rozstawie minimum 36 sztuk roślin na m . Układ
przestrzenny i kolorystyczny kompozycji w rabacie może być zmienny, powinien być
uzgodniony ze Zleceniodawcą.
- bratek średniokwiatowy mix kolorów 70% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia należy
użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Ogółem: 36 x 0,7 x 402=10.130 sztuk bratka
wielokokwiatwego w różnych kolorach.
- stokrotka mix kolorów 20% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzeń należy użyć roślin w
pierwszej fazie kwitnienia. Ogółem: 36 x 0,2 x 402 = 2894 sztuk.
- niezapominajka 10% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzeń należy użyć roślin w pierwszej
fazie kwitnienia. Ogółem: 36 x 0,1 x 402 = 1447 sztuk.
Lokalizacja nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 1.1 dołączonym do niniejszego
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Rabata gruntowa kwiatowa w nasadzeniu letnim, (L = 602m2):
do kalkulacji należy przyjąć:
- begonia semperflorens mix kolorów do 20% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia
należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia (36x0,2x602= 4334 sztuk kwiatów)
- żeniszek meksykański do 30 % ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia należy użyć roślin
w pierwszej fazie kwitnienia (36x0,3x602=6502 sztuk kwiatów)
- aksamitka rozpierzchła do 30% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia należy użyć roślin
w pierwszej fazie kwitnienia (36x0,3x602=6502 sztuk kwiatów)
- starzec srebrzysty do 10% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia należy użyć roślin w
pierwszej fazie kwitnienia (36x0,1x602=2167 sztuk kwiatów)
- pelargonia do 10% ilości kwiatów w rabacie, do nasadzenia należy użyć roślin w pierwszej
fazie kwitnienia (36x0,1x602=2167 sztuk kwiatów)
Lokalizacja nasadzeń w/w roślin zgodnie z zał. nr
1.1 dołączonym do niniejszego
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Projekty rabat, ich układ przestrzenny i kolorystyczny przygotowanych kompozycji przez
2
wykonawcę należy uzgodnić ze zleceniodawcą. Należy nasadzić min. 36 szt. roślin na m .
Układ przestrzenny i kolorystyczny kompozycji w rabacie może być zmienny, powinien być
uzgodniony ze Zleceniodawcą.
4. Rabata gruntowa kwiatowa w nasadzeniu jesiennym (J = 197m2):
- chryzantemy drobnokwiatowe, do 20 % w rabacie, mix kolorów (bez białego). Do
nasadzeń należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Ogółem 9 szt./m2 x 0,2 x 197m2=
355 sztuk kwiatów,
- brassica (kapusta ozdobna), do 70% ilości kwiatów w rabacie.
Do nasadzeń
należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Ogółem 9 szt./m2 x 0,7 x 197m2 = 1241 sztuki
kwiatów.
- wrzosy, do 10% ilości kwiatów w rabacie. Do nasadzeń należy użyć roślin
w pierwszej
fazie kwitnienia. Ogółem 9 szt./m2 x 0,1 x 197m2 = 177 sztuk kwiatów.
Nasadzania będą w miejscach zgodnie z zał. nr 1.1 dołączonym do niniejszego
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
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Projekty rabat, ich układ przestrzenny i kolorystyczny przygotowanych kompozycji przez
2
wykonawcę należy uzgodnić ze zleceniodawcą. Należy nasadzić min. 9 szt. roślin na m w
fazie kwitnienia kwiatostanu o średnicy min. 20cm. Układ przestrzenny i kolorystyczny
kompozycji w rabacie może być zmienny, powinien być uzgodniony ze Zleceniodawcą.
5. Gazon „INKA” w nasadzeniu wiosennym (194 sztuk gazonów):
- bratek średniokwiatowy mix kolorów, 18 sztuk roślin w gazonie.
Ogółem 18 sztuk x 194 =3492 sadzonek kwiatów.
W/w gazony będą ustawione zgodnie z zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.
6. Gazon „INKA” w nasadzeniu letnim (194 sztuk gazonów):
- surfinia, 20% – 16 x 0,2 x 194 = 621 szt.
- smagliczka, 20% - 16 x 0,2 x 194 = 621 szt.
- pelargonia, 20% – 16 x 0,2 x 194 =621 szt.
- begonia BIG 20%– 16 x 0,2 x 194 = 621 szt.
- nemezja, 20%– 16 x 0,2 x 194 = 621 szt.
W/w rośliny maja tworzyć kompozycje składającą się z 16 sztuk roślin
w gazonie. Do
nasadzenia należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Lokalizacja gazonów zgodnie z
zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
7. Gazon „INKA” w nasadzeniu jesiennym (194 sztuk gazonów):
- chryzantemy drobnokwiatowe, samo krzewiące, mix kolorów (bez białego).
Należy nasadzić 5 szt. roślin w gazonie, w fazie kwitnienia. Ogółem 5 x 194 =975 sztuk.
- kapusta ozdobna (brassica), należy nasadzić 5 szt. roślin w gazonie, w fazie rozwoju liści
min. 20cm średnicy. Ogółem 5 x 194 =975 sztuk.
- wrzosy, należy nasadzić 5 szt. roślin w gazonie, w fazie kwitnienia. Ogółem 5 x 194 =975
sztuk.
W/w rośliny maja tworzyć kompozycje składającą się z 15 sztuk roślin
w gazonie. Do
nasadzenia należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Lokalizacja gazonów zgodnie z
zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
8. Gazon inny niż „INKA” w nasadzeniu wiosennym (11 sztuk gazonów):
- bratek średniokwiatowy mix kolorów, minimum 54 szt. roślin w gazonie. Ogółem 54 szt. x
11 = 594 szt. roślin,
Należy sadzić minimum 54 szt. roślin w gazonie. Do nasadzenia należy użyć roślin w
pierwszej fazie kwitnienia.
W/w gazony będą ustawione zgodnie z zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.
9. Gazon inny niż „INKA” w nasadzeniu letnim (11 sztuk gazonów):
- surfinia, 20% – 48 x 0,2 x 11 = 106 szt.
- smagliczka, 20% – 48 x 0,2 x 11 = 106 szt.
- pelargonia, 20% – 48 x 0,2 x 11 = 106 szt.
- begonia BIG 20% – 48 x 0,2 x 11 = 106 szt.
- nemezja, 20% – 48 x 0,2 x 11 = 106 szt.
W/w rośliny maja tworzyć kompozycje składającą się z 48 sztuk roślin
w gazonie. Do
nasadzenia należy użyć roślin w pierwszej fazie kwitnienia. Lokalizacja gazonów zgodnie z
zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
10. Gazon inny niż „INKA” w nasadzeniu jesiennym (11 sztuk gazonów):
- chryzantemy drobnokwiatowe, samo krzewiące mix kolorów (bez białego)
Należy nasadzić min. 5 szt. roślin w gazonie, w fazie kwitnienia kwiatostanu min. 20cm
średnicy. Ogółem 5x11 =55 sztuk.
- kapusta ozdobna (brassica), należy nasadzić min. 5 szt. roślin w gazonie, w fazie rozwoju
liści min. 20cm średnicy. Ogółem 5x11 =55 sztuk.
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- wrzosy, należy nasadzić min. 5 szt. roślin w gazonie, w fazie kwitnienia. Ogółem 5x11 =55
sztuk.
W/w gazony będą ustawione zgodnie z zał. nr 1.3 dołączonym do niniejszego szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.
Uwaga! Projekty układu roślin w gazonach w nasadzeniach: wiosennych, letnich i
jesiennych, jak również ich układ przestrzenny i kolorystyczny, przygotowywany przez
wykonawcę, przed wysadzeniem należy uzgodnić ze zleceniodawcą.
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Załącznik nr 1.1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Lokalizacja i wielkość rabat kwiatowych gruntowych w 2015r.
Lokalizacja i wielkość rabat kwiatowych gruntowych w poszczególnych okresach w 2015r.
lp.
1
2

LOKALIZACJA RABATY

WIOSNA
2

80m
2
60m

2

80m
--------

50m

2

50m

2

50m

2

27m

2

27m

2

27m

2

40m

2

40m

2

2

80m

2

---------

2

40m

2

---------

80m

2

---------

65m

2

---------

80m

2

---------

pl. Corazziego
Pomnik F. Chopina
Pomnik
J. Kochanowskiego

80m
2
60m

4

Dom Towarowy Sezam

5

Rondo pl. Konstytucji
część południowa

7

Rondo Św. Kazimierza

80m

8

Łezka przed Resursą wraz
z pomnikiem J.
Malczewskiego

40m

9

Rondo ks. Kotlarza

3

Skwer „Unii Radomsko –
Wileńskiej”
Rondo Matki Boskiej
11
Fatimskiej
Łączna powierzchnia rabat
12 w poszczególnych
okresach
Łączna powierzchnia
13
rabat
10

---------

----------65m

JESIEŃ

LATO

2

---------402m

2

602m

2

2

1201m

197m

2

2

Oznaczenia:
W- oznacza okres wiosenny
L- oznacza okres letni
J- oznacza okres jesienny
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Załącznik nr 1.2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Lp.

Wykaz i rozmieszczenie „kwietynek” na ulicach miasta Radomia w roku 2015
lokalizacja i ilość „kwietynek”
Lokalizacja donic - „kwietynek”
lato
jesień

1

przed UM (ul. Kilińskiego)

42

42

2

przed UM (ul. Żeromskiego)

36

36

60

60

54

54

12

12

24

24

3
4
5
6

wokół Katedry, (ul. Mickiewicza i
Sienkiewicza)
pl. im. Św. Kazimierza – Resursa
przed budynkiem USC (ul. Moniuszki i
Sienkiewicza)
pl. Konstytucji 3-go Maja

7

ul. Żeromskiego (od ul. Rwańskiej do ul.25
Czerwca)

150

150

8

rondo im. ks. Kotlarza

24

24

9

rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych

294

294

10

rondo im. St. Mikołajczyka (PKS)

95

95

11

ul. F. Focha

18

18

12

Plac Jagielloński (kwiaciarki)

12
821

12
821

Razem:
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Załącznik nr 1.3 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

L.p.

Wykaz i rozmieszczenie gazonów na potrzeby dekoracji roślinnej na ulicach miasta Radomia w roku
2015, wiosną, latem i jesienią
Gazon
Miejsce ustawienia gazonów
Inne gazony
,,inka ”

1.
2.
3.
4.

Przy pomniku J. Kochanowskiego
Przy Krzyżu obok pomnika J. Kochanowskiego
Plac Corazziego
Plac przed wejściem do Galerii "ROSA"

5.

Przed Sądem Administrac. - ul. Żeromskiego
Plac Konstytucji 3 Maja (ul. Żeromskiego i teren
wokół Kościoła)
ul. Żeromskiego - przed Kościołem Bernardynów
Plac Kazimierza
Pomnik WiN
Kuria - ul. Malczewskiego 1 - przed pomnikiem
Plac Katedry Mariackiej
Przed U.S.C. skrzyżowanie ul.
Moniuszki/Sienkiewicza
U.M. - przed wejściem od ul. Kilińskiego
Przed pomnikiem Czerwca 1976 r.
Skrzyżowanie ul.25 Czerwca i ul. Żeromskiego
Skrzyżowanie ul.25 Czerwca i ul. Struga

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6
-----16
6
2

2 szt. betonowe w kształcie misy

2 szt. betonowe w kształcie misy

20
6
6
4
8
-------

2 szt. betonowe w kształcie misy

10
16
6
16
16

17. Rondo ks. Kotlarza

20

18. Przed "Resursa" ul. Malczewskiego

4

19. Plac kościoła ul. Miła

4

20. Plac Jagielloński

10

21. Przed Domem Towarowym „Sezam”
22. ul. Focha od Żeromskiego do Kilińskiego
RAZEM

2
16
194

3 szt. betonowe w kształcie misy
2 szt. betonowe w kształcie misy

11
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