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BR/1077/2022                                                                      Kraków, dnia 01.04.2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-2/2022 (375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, ul. Kasy Oszczędności Miasta 

Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu   

o udzielenie zamówienia  pn. ,,Utrzymanie muraw na stokach Kopca Niepodległości im. 

Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa2 032 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie 

tel. (12) 425 35 51, fax (12) 425 35 52 w. 33 adres strony internetowej na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: www.zoo-

krakow.pl  

e-mail: przetargi@zoo.krakow.pl  

ePUAP: /ZOO_KRAKOW/SkrytkaESP 

2. Tryb postępowania: 

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy  

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

1598, 2054, 2269.)– zwanej dalej p.z.p., obowiązujących dla postępowań o udzielania 

zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt. 2) p. z. p. 

2.3. Zamawiający zakłada wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 

negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.  

2.3.1. W przypadku prowadzenia negocjacji, Zamawiający po ich zakończeniu zaprosi 

wykonawców do składania ofert dodatkowych. 

Zamawiający nie będzie ograniczał liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 

do negocjacji ofert. Do negocjacji zostaną zakwalifikowane wszystkie oferty 

niepodlegające odrzuceniu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

2.3.2. W przypadku prowadzenia negocjacji, będą one dotyczyć wyłącznie tych 

elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

Prowadzone negocjacje nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ 

2.3.3. W przypadku decyzji Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej bez 

negocjacji, wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu. 

3. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie muraw na stokach Kopca Niepodległości  

im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

http://www.zoo-krakow.pl/
http://www.zoo-krakow.pl/
mailto:przetargi@zoo.krakow.pl
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3.1. Zakres prac: 

• Koszenia trawy na zboczach co najmniej 1 raz na miesiąc utrzymanie murawy na 

wysokości min. 20, max. 40 cm; koszenia mogą być wykonywane jedynie z alejek Kopca 

(bez wejścia na murawę). Ze względu na trwałość budowli, wykonawca nie może 

wjeżdżać pojazdami na alejki spacerowe Kopca w celu wykonywania koszeń (np. 

kosiarkami wysięgnikowymi). Dopuszczalne jest koszenie kosiarkami kołowymi 

elektrycznymi, bądź spalinowymi. W przypadku wejścia wykonawcy na stoki Kopca 

zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy wykonawcy w trybie 

natychmiastowym; 

• bieżące uzupełnianie ubytków substratem glebowym w siatce GEOWEB; 

• utrzymanie właściwej wilgotności gleby poprzez bieżące podlewanie ze zbiorników 

zlokalizowanych u podnóża Kopca; 

• bieżący dosiew mieszanki traw na stokach; 

• regularne nawożenie i zasilanie muraw; 

• pielęgnacja żywopłotu wokół Kopca wraz z bieżącym podsypywaniem korą iglastą. 

Całkowita powierzchnia stoków kopca wynosi 100 a 

3.2. Termin wykonania prac: 15 kwiecień - 15 listopad 2022 r. 

3.3. CPV: 77314100 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie 

niedopuszczenia składania ofert częściowych: skala zamówienia jest niewielka, o całość 

mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy posiadający odpowiednie zasoby. 

Przedmiot zamówienia realizowany jest na jednym obiekcie i niewielkiej powierzchni. 

Podział zamówienia byłby nieracjonalny organizacyjnie. 

3.6. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie koszenia, a także 

obsługujące maszyny, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3.7.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na usługi podobne do 

zamówienia podstawowego i zgodne z jego przedmiotem, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 p.z.p.,  

3.8. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Zamawiający żąda  wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami sekcji X niniejszej SWZ. 
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5.  Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie  

z postanowieniami sekcji XI niniejszej SWZ. 

 

II. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

2.1.  miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl    

2.2.  ePUAPu, dostępnego pod adresem: wskazanym w sekcji I. 1)  

2.3.  oraz poczty elektronicznej, której adres wskazano w sekcji I.1) niniejszej SWZ. 

3. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

Miłosz Podwika - zagadnienia merytoryczne – tel. 12 425 35 51 w. 11 

Paweł Banaś - w sprawach proceduralnych - tel. + 48 600 47 36 47 

Zamawiający informuje, że komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia lub ofert. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

5. Oferty składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe 

informacje  na temat składania ofert zawarte są w sekcji VII SWZ oraz opisane zostały w 

Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dalej w Regulaminie 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie.  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  
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8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w sekcji VII niniejszej SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub nr referencyjnym postępowania).  

11. Dokumenty elektroniczne, składane za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”, 

składa się jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej email, za pomocą skrzynki, której adres wskazano w sekcji I.1) niniejszej SWZ.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:. 

1.2.1. posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażających się wykonaniem 

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługą lub 

usługami polegającą/ymi na wykonaniu prac związanych z pielęgnacją muraw na 

stromych stokach o nachyleniu powyżej 30 stopni, których wartość wyniosła nie 
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minimum 200 000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż wartość pojedynczej usługi 

przedstawionej do oceny nie może być mniejsza niż 80 000 zł brutto; 

1.2.2. posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

związanym z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

100 000,00 złotych. 

1.2.3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

W przypadku kwot w walutach obcych dla potwierdzenia spełnienia, któregokolwiek z 

warunków wymienionych w ust. 1.2. Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg 

średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 

zakończenia świadczenia tych robót budowlanych. Kursy walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym:  http://www.nbp.pl/ . Jeżeli dla potrzeby oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie dokonywał przeliczenia 

na PLN kwot w walutach obcych wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski, jeżeli na dzień wskazany wyżej jako moment dokonania 

przeliczenia, kurs stanowiący podstawę przeliczenia nie zostanie przez NBP opublikowany, 

podstawą przeliczenia będzie kurs NPB opublikowany w dniu najbliższej publikacji mającej 

miejsce po dniu o którym mowa wyżej  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

http://www.nbp.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

-  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2.2.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

2.3.  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.5.  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

2.6.  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.7.  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

2.8.  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2.9. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady 

2.10. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

2.11. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 

2.5 lub 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 i 2.11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 
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4.2.  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

6.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony i okres wykluczenia; 

6.2. w przypadkach, o których mowa w: 

a) ust. 2 pkt 2.1 lit. h i pkt 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2.1 lit. h, - na okres 3 lat od 

dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia; 

b) ust. 2 pkt 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

c) ust. 2 pkt. 2.10, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 
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d) ust. 2 pkt. 2.11, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

6.3. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

7. Wykonawca, zgodnie z art. 118 p.z.p., może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

 

IV. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Na ofertę składają się: 

• formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy 

podwykonawcy/ów, w załączniku nr 1 do SWZ należy wskazać część zamówienia, którego 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz podać nazwę 

ewentualnych  podwykonawców, jeżeli są już znani. 

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w ust. 3, że: 

• spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 2 do SWZ), 

• nie podlega wykluczeniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym  

w załączniku nr 3 do SWZ), 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

5.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w sekcji III pkt. 1.2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia: 

7.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
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7.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie  

art. 70 p.z.p. 

 

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w sekcji IV ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę 

pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia: 

5.1.  Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. 

5.2.  Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, 

składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy 

odpowiadają za ich spełnienie. 

5.3.  Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(70)&cm=DOCUMENT
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6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

VI. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

zostanie dokonana na podstawie – wymienionych w sekcji IV SWZ – podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 u  st. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl    

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

https://sip.lex.pl/#_blank
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w sekcji IV.2) niniejszej SWZ, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu . 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

10. Termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2022 r. o godz. 1000. 

11. Termin otwarcia ofert nastąpi 11 kwietnia 2022 r. o godz. 1100 

12.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13.  Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

14.  Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Systemu przy użyciu certyfikatów 

niekwalifikowanych dwóch Użytkowników Wewnętrznych. 

15.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach zawartych w ofertach. 

16.  Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 maja 2022 r. 

17. Zamawiający udostępni oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

od dnia ich otwarcia. 

18. Możliwe negocjacje w celu polepszenia treści ofert: 

18.1 W przypadku prowadzenia negocjacji w celu polepszenia treści ofert, 

Zamawiający zaprosi jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały 

one odrzuceniu. 



15 

 

18.2 W zaproszeniu do negocjacji wskazane zostaną: miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

18.3 Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Podczas negocjacji ofert 

zamawiający zapewni równe traktowanie wszystkich wykonawców. 

Zamawiający nie będzie udzielać informacji w sposób, który mógłby 

zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. 

18.4 Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, 

których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie 

zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania 

ofert dodatkowych. W zaproszeniu do składania ofert Zamawiający wskaże 

między innymi sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin 

otwarcia tych ofert. 

18.5 Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, zawierającą nowe 

propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

18.6 Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym  

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta 

złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta złożona  

w odpowiedzi na ogłoszenie przestaje wiązać wykonawcę w zakresie,  

w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w 

ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji.  

18.7 Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek  

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta 

złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie podlegać 

odrzuceniu. 

VIII. WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 (słownie: tysiąc 

pięćset złotych) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa  

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 
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b) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości ; 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na konto Zamawiającego:  

Krakowski Bank Spółdzielczy  83 8591 0007 0050 0495 3237 0001 

wskazując jako tytuł: „Wadium – koszenie kopca”. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 

3 pkt c-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 

 w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 

upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX p.z.p. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
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o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 

p.z.p., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 

jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 p.z.p. 

lub art. 128 ust. 1 p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 p.z.p. lub 

art. 106 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości: (5 % ceny ofertowej brutto). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: (za datę wniesienia należytego 

wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku 

Zamawiającego), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) gwarancjach bankowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego, wyłącznie w walucie polskiej. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu 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.. 

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

X. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Kryteria Waga 

1. CENA 100% 

 

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną. 

 

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Podstawą obliczenia ceny są informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte  

w sekcji I pkt. 3 niniejszej SWZ. 

2. Cenę za realizację zamówienia w pełnym zakresie należy wskazać w formularzu ofertowym.  

W formularzu ofertowym zryczałtowaną miesięczną cenę w/w zabiegów na powierzchni  1 

ara 

3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w rozbiciu na kwotę netto  

i brutto) Cena musi zawierać podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień składania 

oferty 
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4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SWZ, jakie 

Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk; 

b) koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki; 

c) koszty ubezpieczenia; 

d) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu 

objętego robotami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

 

XII. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

d) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, p.z.p. 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

g) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem art. 263 p.z.p. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 

226 p.z.p. tj: 

2.1  została złożona po terminie składania ofert; 

2.2  została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, p.z.p. lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych 

dokumentów lub oświadczeń; 

2.3  jest niezgodna z przepisami ustawy; 

2.4  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2.5  jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

2.6  nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

2.7  została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2.8  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2.9  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT


21 

 

2.10 wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 

2.11 wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

2.12 wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 

2.13 wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.; 

2.14 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. O terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zaproszony 

do podpisania umowy zobowiązany jest: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do 

przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami  

sekcji IX SWZ, 

 

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej – określone w dziale IX p.z.p. -  przysługują wykonawcy, oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p.  

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 

a) 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 

niż progi unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XV.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO 

(dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 

1) inspektorem ochrony danych osobowych Pani Iwona Litak, e-mail: 

 iod@zoo-krakow.pl; 
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b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

c) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby 

postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza  

w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach  

i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG); 

d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 p.z.p.;  

a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. 

dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy 

Zamawiającego; 

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres; 

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z p.z.p.;   

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiadają Państwo: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;   

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Państwu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

j) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", 

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale XIII, do upływu terminu do ich wniesienia. 

2. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z art. 19 p.z.p. 

3. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679: 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy  

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu  

o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa  

w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

        Z a t w i e r d z a m,  

 

   
  
 …..…………………………………… 
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Załącznik nr 1 SWZ  

Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 
 
 
 
OFERTA  
Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków  
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie muraw na stokach Kopca 

Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za kwotę: 

netto ................................................................................................ PLN 

słownie ………..................................................................................................................................... 

………………………….………………….……….………………………………………………………PLN 

VAT ……………………………… 

brutto ..........................................................................................................................................PLN 

słownie ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………….PLN 

Zryczałtowana miesięczna cena w/w zabiegów na powierzchni  1 ara wynosi: 

netto ................................................................................................ PLN 

słownie ………..................................................................................................................................... 

………………………….………………….……….………………………………………………………PLN 

VAT ……………………………… 

brutto ..........................................................................................................................................PLN 

słownie ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………….PLN 

2. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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3. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na 

adres: 

…………………………………………., ePUAP: ………………………………………, e-mail: …………………………. 

osobą do kontaktów jest …………………………………   ………………………….. (imię i nazwisko) 

Dane wykonawcy: NIP / REGON / PESEL …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy 

wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:1……………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

5. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez 

kwoty podatku) będzie wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka 

podatku od towarów i usług, zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie …………. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe 

zaznaczyć) 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………… 

 

        PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

 

1    Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  SWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny  

w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Utrzymanie muraw na 

stokach Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

sekcji III pkt 1.2. SWZ 

 

……………………….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

……………………….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 SWZ 

Zamawiający: Fundacja Miejski Park 

 i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

Wykonawca: 

………………………………………………

…………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

…………………………………………….. 

(imię,nazwisko,stanowisko / 

podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny  

w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Utrzymanie muraw na 

stokach Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

 

w związku z którym, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 pkt 1-6 Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pzp  

………………..……………..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………..……………..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis)
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Załącznik nr 4 do SWZ 

WZÓR UMOWY 
  
W dniu ...................  w  Krakowie pomiędzy: 
 

 
reprezentowanym przez: 
1. dyrektora –  mgr inż. Teresę Gregę 

 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą: 
 ................................................................  
            ................................................................ 
            NIP ........................,   REGON....................... 
reprezentowaną przez: 

1 ........................                        -  ................................     

2 ........................                        -   ............................... 

 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie muraw na stokach Kopca 

Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwane dalej ,,Usługami‘’ 

polegające na utrzymaniu muraw na stokach Kopca Niepodległości  

1.1. Zakres prac, o których mowa w § ust. 1 obejmuje: 

1.1.1. Koszenie trawy na zboczach co najmniej 1 raz na miesiąc utrzymanie murawy na 

wysokości min. 20 cm, max. 40 cm; koszenia mogą być wykonywane jedynie z 

alejek Kopca (bez wejścia na murawę). Ze względu na trwałość budowli, 

wykonawca nie może wjeżdżać pojazdami na alejki spacerowe Kopca w celu 

wykonywania koszeń (np. kosiarkami wysięgnikowymi). Dopuszczalne jest 

koszenie kosiarkami kołowymi elektrycznymi, bądź spalinowymi. W przypadku 

wejścia wykonawcy na stoki Kopca zamawiający zastrzega sobie prawo 

rozwiązania umowy z winy wykonawcy w trybie natychmiastowym.  

1.1.2. bieżące uzupełnianie ubytków substratem glebowym w siatce GEOWEB, 
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1.1.3.  utrzymanie właściwej wilgotności gleby poprzez bieżące podlewanie ze 

zbiorników zlokalizowanych u podnóża Kopca, 

1.1.4. bieżący dosiew mieszanki traw na stokach, 

1.1.5. regularne nawożenie i zasilanie muraw, 

1.1.6. pielęgnacja żywopłotu wokół Kopca wraz z bieżącym podsypywaniem korą 

iglastą. 

1.1.7. Całkowita powierzchnia stoków kopca wynosi 100 arów. 

1.2. Termin wykonania prac: 15 kwiecień   - 15 listopad 2022 r. 

2. Podstawą do wykonywania zadań przez Wykonawcę będą zlecenia wystawiane przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie realizował Usługi zgodnie z zapisami niniejszej umowy, ofertą 

Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w preambule umowy. 

2. Wykonawca będzie realizował Usługi według swojej najlepszej woli, wiedzy i doświadczenia, 

zachowując szczególną profesjonalną staranność oraz szczególne rygory w zakresie 

bezpieczeństwa pracy, mając na względzie, że realizacja Usług przebiega na terenach lasów 

komunalnych silnie penetrowanych przez turystów i spacerowiczów. 

3. Wykonawca w toku realizacji umowy może posługiwać się osobami trzecimi w zakresie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy, Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych 

osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający będzie sprawował stałą kontrolę sposobu i jakości wykonywania usług przez 

Wykonawcę, jego pracowników, a także osób trzecich przy pomocy, których Wykonawca 

realizuje usługi. 

5. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą umową dokonuje Zamawiający. 
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§ 3 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) współdziałanie z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy i niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy wykonywaniu usług, 

terminowe wykonanie zleconych usług 

b) zapewnienie w rozmiarze wynikającym z SIWZ wykwalifikowanego technicznego 

personelu do realizacji usług  

c) zapewnienie bieżącego nadzoru nad organizacją i przebiegiem usług 

d) przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów, a w szczególności: 

- wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki ochrony indywidualnej, 

odzież roboczą, sprawne narzędzia i sprzęt oraz kamizelki odblaskowe,, 

- zapewnienie osobom realizującym zamówienie wymagane prawem badania 

lekarskie i szczepienia ochronne, 

- stosowanie bezpiecznych technik pracy, 

- zorganizowanie i przygotowanie stanowiska pracy w sposób zapewniający 

zatrudnionym przez siebie pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi, 

- przestrzeganie dopuszczalnego czasu pracy w kontakcie z czynnikami 

szkodliwymi ( np. przy narażeniach na hałas i wibrację), 

- zapewnienie bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie Kopca im. J. 

Piłsudskiego i terenach wokół niego na danej powierzchni, na której wykonywana 

jest usługa, 

e) stosowania urządzeń technicznych bezpiecznych dla środowiska, sprawnych 

niepowodujących zanieczyszczenia gleby produktami ropopochodnymi, 

f) wyposażenie kierowców ciągników w maty absorpcyjne i absorbenty z obowiązkiem 

właściwej ich utylizacji po użyciu 

g) strony ustalają, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową przy wykonywaniu prac wynikających z niniejszej umowy spoczywają 

na Wykonawcy,  
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h) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przyjęcia usług w sytuacjach 

nadzwyczajnych związanych z natychmiastowym przystąpieniem do działań związanych  

z ograniczaniem  i zwalczaniem  skutków klęsk żywiołowych  

i) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia, którego zakres wynika z oferty 

przetargowej i został opisany w SIWZ, 

j) w okresie zagrożenia pożarowego Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i utrzymania 

stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację usług. 

k) Wykonawca po wykonaniu zleconych usług na określonej powierzchni przed jej 

opuszczeniem zobowiązany jest do gruntowego jej oczyszczenia i uporządkowania  

z wszelkich odpadów typu: opakowania po olejach, smarach i innych środkach 

chemicznych, jak również opakowania po artykułach konsumpcyjnych typu: butelki, 

niedopałki papierosów, puszki itp.  

l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy, których 

uczestnikami byli pracownicy wykonawcy, osoby którymi dysponuje Wykonawca lub 

podwykonawcy; 

m) uwzględnianie i wykonywanie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

świadczonych usług, w terminach przez niego wyznaczonych. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

a) dokładne wskazanie miejsc wykonywania usługi  

b) ustalanie, w tym również  przy pomocy wykonawcy  rozwiązań technologicznych 

związanych z realizacją zleconej usługi 

c) rzetelne i sumienne odbieranie wykonanych usług zgodnie z wystawionymi zleceniami. 

 

§ 4 

Szczegóły dotyczące zakresu, rozmiaru, miejsca oraz terminu wykonania usług przez 

Wykonawcę zawarte będą w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że odbiór usług w danym miesiącu dokonywany będzie przez osobę 

upoważnioną ze strony Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i potwierdzony 
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sporządzeniem protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony najpóźniej do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.  

2. Odbiór ilościowo – jakościowy prac będzie dokonywany sukcesywnie w ciągu miesiąca po 

zgłoszeniu do osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego informacji o wykonaniu prac 

zgodnie ze zleceniem. 

3. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac: wad, usterek w wykonaniu przedmiotu 

umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie do czasu ich 

usunięcia . 

4. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie wad, usterek 

terminu, powierzyć poprawienie prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający gwarantuje wykonanie, co najmniej 60% zakresu prac. Pozostałe 40% procent 

będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania usług wykonywanych przez Wykonawcę  

w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz niebezpieczeństwa powstania 

pożaru oraz gdy prace są wykonywane niezgodnie z ustaloną technologią  i techniką, gdy 

doszło do naruszenia wymogów ochrony środowiska. Osoba podejmująca decyzję  

o wstrzymaniu robót każdorazowo sporządza protokół opisujący okoliczności i przyczyny, 

których efektem było podjęcie decyzji o wstrzymaniu prac, oraz sposoby ich usunięcia. Jeden 

egzemplarz protokołu otrzymuje Wykonawca, drugi Zamawiający. Protokół jest podstawą 

dalszego postępowania w sprawie. Ewentualne koszty wynikające z uzasadnionego 

wstrzymania prac w w/w trybie obciążają Wykonawcę 

 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………do 15 listopada 2022 r. 

 

§ 8 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy 

oraz upoważnionymi do kontaktów są: 

Miłosz Podwika tel: 12 425 35 51, 52 w. 12; e – mail: las@zoo-krakow.pl 

Zbigniew Sikora    tel: 12 425 35 51, 52 w. 25;  e – mail: las@zoo-krakow.pl  
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2. Ze strony Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów są: 

……………………… tel. ………………, e-mail …............................... 

.……………………… tel. ………………, e-mail …............................... 

3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy 

i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 9 

1. Maksymalna wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

Netto ………………………………………………………………………………………………...................................... PLN 

Słownie ..................................................................................................................................................... 

Brutto …………………………….………………………………………………..………………................................... PLN 

Słownie ..................................................................................................................................................... 

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie cen jednostkowych. 

• cena jednostkowa tj. zryczałtowana miesięczna cena w/w zabiegów na 

powierzchni  1 ara wynosi: 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki 

dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji usług 

ponoszone przez Wykonawcę. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, 

cena brutto ulega zmianie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów, poprzez 

doliczenie do kwoty netto nowej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się kosztorysowo na podstawie 

cen jednostkowych podanych w ofercie. 
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6. Kosztorys powykonawczy opracowany będzie wg: obmiaru robót przy przyjęciu cen netto 

wymienionych w § 9 ust. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT obowiązujący  

w dacie wystawienia faktury. 

7. Zapłata za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń prace, potwierdzone przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1, nastąpi na podstawie  faktur 

sporządzonych w oparciu o kosztorys powykonawczy i protokół odbioru na konto 

wykonawcy ................................................................. w terminie 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przy czym złożenie polecenia 

przelewu w banku Zamawiającego w tym terminie uważa się za jego dotrzymanie. 

8. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym w ust. 7 znajduje się na wykazie  rachunków 

rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 

w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o 

dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 

zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust.8. 

10. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, 

o którym mowa w ust.8 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z 

Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do 

naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie 

nr PEPPOL:…………... Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem 

platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur 

korygujących 

12. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§ 10 

usunięty 

§ 11 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy w oparciu o § 12 ust. 1 Zamawiający może żądać od  

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 PLN. 

2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust.1.1 niniejszej 

umowy przekraczającego 2 dni, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 

250,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 9.  

4. W wypadku szkody przewyższającej naliczone kary umowne, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy nie 

przekroczy kwoty 25 000,00 tysięcy złotych 

6. Kary umowne podlegają kumulacji, tj. w razie zbiegu różnych podstaw do naliczenia kar 

umownych Zamawiający ma prawo do naliczenia wszystkich tych kar łącznie. 

7. Zamawiający może, po upływie 24 godzin od momentu przekazania Wykonawcy zlecenia, na 

podjęcie czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzeń, o których mowa w §1 ust. 3 

Umowy, powierzyć wykonanie tego zakresu Usług innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

§12 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) prowadzenia przez Wykonawcą prac metodą polegającą na wejściu na stoki Kopca; 

b) rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej 

umowy, jeżeli naruszenie to nie zostanie usunięte w termie 7 dni od zawiadomienia 

Wykonawcy  o takim naruszeniu i wezwaniu do jego usunięcia, 

c) powtarzających się niedokładności i uchybień w wykonywaniu umowy przez 

Wykonawcę, po uprzednim 3-krotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy 

d) wykonywania przez Wykonawcę usług w sposób wielokrotnie  powodujący  szkody 

trudne do usunięcia np.: uszkodzenie muraw Kopca 
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e) nie przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę oraz nie zrealizowanie przyjętego zlecenia 

na wykonanie usługi  mogące spowodować straty oraz zagrożenie trwałości Kopca, 

oraz  zagrożenie bezpieczeństwa osób postronnych i turystów. 

 

§ 13 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w okolicznościach opisanych art. 455 p.z.p. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2.1 Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. 

a/zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi 

wykonanie usług, w szczególności; 

- klęsk żywiołowych, 

- działania siły wyższej, 

- wysoki stan wód powierzchniowych spowodowanych opadami atmosferycznymi, 

- rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające przejazd sprzętu, 

- wystąpienia innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu 

materiałów. 

b/ zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,  

w szczególności; 

- niewybuchy, niewypały, 

- wykopaliska archeologiczne, 

- wystąpienie niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń, obiektów itp., 

c/ wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

zamawiającego w szczególności; 

- wstrzymanie wykonywania usług przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek, 

d/ inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 

niemożnością prowadzenia prac, 

e/ inne okoliczności; 

- związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na termin 

podpisania umowy i przystąpienie do realizacji usług. 

2.2  Warunki dokonania zmian;  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej  termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
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zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

 

3 Rezygnacja z części prac, inne zmiany; 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim wypadku 

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. 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany norm czasu i stref trudności przy 

wykonawstwie usług w przypadkach  ich realizacji w skrajnie odmiennych warunkach, 

odbiegających  w okresie ich wykonywania od parametrów opisanych na etapie planowania. 

4 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może       

wyrazić zgodę.  

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ……………………………….. złotych (…………………………………….), co odpowiada 5%  

wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ………………………, 

który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób w terminie 30 dni od dnia wykonania i odbioru końcowego Projektu przez 

Zamawiającego, potwierdzonego pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczym, 

4. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję lub poręczenia. W razie, gdy w imieniu gwaranta lub 

poręczającego oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż 

ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji lub poręczenia oryginału, odpisu lub 

poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika 

umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta lub poręczającego do 

dokonania czynności objętej tym dokumentem. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której 

mowa w zdaniu wcześniejszym, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 4 ust. 1 

umowy oraz do 30 dnia po dacie upływu terminu rękojmi za wady.  

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż 

pieniężna, takie poręczenie, ubezpieczenie powinno zawierać w swojej treści 

oświadczenie osoby je wystawiającej, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne 

na pierwsze wezwanie oraz musi z niego wynikać, że spełnia cele zabezpieczenia 

określone w niniejszej umowie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą  

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. 

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do SWZ 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny  

w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Utrzymanie muraw na 

stokach Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku. 

. 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Lp. 

 

 Nazwa 

zamówienia 

 

Wykonany 

zakres 

rzeczowy 

 

Wartość 

zamówienia 

(brutto zł) 

 

 Data 

wykonania 

od…. do…. 

 

 Miejsce 

wykonania 

Inwestor/Zamawiają

cy 

       

       

       

       

 

 

……………………..…………… dnia ……………………..r. 

 

………………………………………………………… 

          (podpis Wykonawcy) 

 

 


