SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sygn. akt: ZP-7/PN/2020

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro

Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Gdańskie Wody sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

Gdańsk, sierpień 2020 r.
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I.

II.

III.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Nazwa zamówienia.
Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla
Gdańskie Wody sp. z o.o.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
1) Sukcesywna dostawa materiału roślinnego wraz z transportem do baz
terenowych Zamawiającego:
a) Gdańsk, ul. Kaczeńce 31-33
b) Gdańsk, ul. Budowlanych 13-15
c) Gdańsk, ul. Wiślna 22
d) Gdańsk, ul. Polanki 110/Abrahama 30A.
2) Zamawiający oświadcza, że maksymalna ilość transportów podczas
realizacji Zamówienia to 7 jednorazowych transportów – z uwzględnieniem
prawa opcji. Minimalna wartość jednorazowego transportu nie będzie
mniejsza niż 12.000,00 zł netto.
3) Minimalna ilość roślin określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(Załącznik nr 1a do SIWZ), stanowi minimalny zakres zamówienia, co
Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Maksymalna
ilość roślin określona w Załączniku nr 1b do Specyfikacji określa prawo opcji
zastrzeżone na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje realizacji
zamówienia w zakresie określonym maksymalną ilością roślin.
4) Dostarczane Rośliny powinny być odpowiednio często szkółkowane, wolne
od wszelkich wad i uszkodzeń oraz nie obciążone prawami osób trzecich.
5) Materiał roślinny powinien być dostarczony zgodnie ze specyfikacją
zamówienia pod względem liczby, wielkości, gatunku oraz odmiany. Należy
przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie muszą mieć zdrowy
wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy
odrzucić. Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne.
3

6) Dostawca winien przedstawić dokumentację potwierdzającą dowód
dostawy materiału roślinnego, w której powinny być zawarte następujące
informacje:
a) numer dowodu dostawy;
b) data dostawy;
c) adres odbiorcy;
d) nazwy botaniczne roślin (nazwa polska i łacińska);
e) liczba roślin w dostawie;
f) parametry roślin;
7) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ
wraz z załącznikami) nazw produktów lub producentów, znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie
materiałów równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne
Rośliny tego samego gatunku, których odmiany zamienne będą
charakteryzowały się cechami podanymi w opisie z danej pozycji (docelowa
wysokość, kolor kwiatostanów, kolor i kształt liści, termin kwitnienia), oraz
których zastosowanie nie spowoduje niemożliwości użycia produktu
z istniejącymi elementami infrastruktury Zamawiającego.
3. Przedmiot postępowania określa niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
03452000-3 – Drzewa
03451300-9 – Krzewy
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin dostawy zamówień częściowych nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych.
3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wykorzystania wartości brutto umowy wraz
z uwzględnieniem prawa opcji lub z upływem 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.
Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
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2)

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.);
art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zdolność techniczna lub zawodowa
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez
Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 dostaw roślin – o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.

Wykaz
dokumentów
i
oświadczeń,
które
wykonawca
składa
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5

2)

3)

4)

5)

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności
wraz
z ewentualnymi
odsetkami
lub
grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie
VII.2.1) lit. a)–c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2.2) lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Dokument, o którym mowa w VII.2.2) lit. a), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.2), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Zapis w punkcie VI.2.3) stosuje się.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia
w odniesieniu
do
tych
podmiotów
dokumentów
wymienionych w punkcie VII.2.1) lit. a)–c).
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3.

Wykaz
dokumentów
i
oświadczeń,
które
Wykonawca
składa
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
działu w postępowaniu opisanego w punkcie VI.1 SIWZ, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

4.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
wskazane w punkcie VII.2.1) lit d) SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji
o przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.

Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
Pzp.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie VII.5.2), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w punkcie VII.5.3).
8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o niepodleganiu
wykluczeniu
oraz
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonane
zostały wskazane w wykazie dostaw, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których
jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy
te kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
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VIII.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe,
za pośrednictwem posłańca, osobiście, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca na adres: Gdańskie Wody Spółka z o.o., ul. Prof.
Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. Nie dopuszcza się składania ofert
w postaci elektronicznej.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Piotr Paszkowski p.paszkowski@gdanskiewody.pl oraz sekretariat@gdanskiewody.pl

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w 75 1240 1268 1111 0010 6795 3265 z oznaczeniem: „Wadium Sygn. akt: ZP-7/PN/2020”
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale).
Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub
w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia
integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: „Sukcesywna
dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.” ZP-7/PN/2020.
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7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, bez
jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą
być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia
terminu związania ofertą - także przez ten okres.
X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W treści oferty należy podać w szczególności łączną cenę brutto (wraz z podatkiem
od towarów i usług), a także odrębnie w każdej pozycji według poszczególnych
wierszy i kolumn podając cenę jednostkową netto w PLN, stawki (%) podatku od
towarów i usług, wartość netto w PLN wartość brutto w PLN. Wykonawca powinien
wskazać w ofercie wielkość doniczek, w których zobowiązuje się dostarczyć rośliny
wymienione we wzorze formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie
z minimalnymi wymaganiami Zamawiającemu lub w wariancie opcjonalnym.
W przypadku woli dostarczania roślin w określonej pozycji w doniczkach o wielkości
przewidzianej w wariancie opcjonalnym należy wpisać znak „X” w rubrykę „wybór”
dla wariantu opcjonalnego w formularzu ofertowym. Brak wpisania znaku „X” dla
wyboru wariantu opcjonalnego wielkości doniczki dla danej pozycji roślin
w formularzu ofertowym traktowane będzie jako zaoferowanie rośliny w doniczce
o wielkości spełniającej minimalne wymagania Zamawiającego.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza
oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, wykazu dostaw oraz informacji o przynależności do grupy
kapitałowej, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej
nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego, według
poniższego wzoru:
Oferta: „Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.”,
ZP-7/PN/2020 (nazwa i adres wykonawcy) Nie otwierać przed dniem 08.09.2020r.
godz. 10:15.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku, ul.
Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk, w terminie do dnia:
08.09.2020r. do godziny 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku, ul.
Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk, w dniu: 08.09.2020r. o godzinie
10:15
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XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem
wartości podatku od towarów i usług (naliczonego według jednolitej stawki dla
wszystkich elementów składowych ceny) oraz kwoty netto.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania
wszelkich zobowiązań związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu
Zamówienia, w tym kosztów wszelkich działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.
3. Dla określenia ceny ofertowej Wykonawca powinien przyjąć maksymalną liczbę
roślin określoną w Formularzu cenowym, (Załącznik nr 1b do SIWZ), które określa
maksymalny zakres zamówienia.
4. Realizacja dostaw w zakresie powyżej minimalnej liczby roślin do maksymalnej
liczby roślin określonej w Załączniku nr 1a do Specyfikacji stanowi prawo opcji
zastrzeżone na rzecz Zamawiającego, które będzie realizowane na warunkach
określonych we Wzorze Umowy.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi:
1) Cena oferty – 60%
2) Jakość – 40%
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Cena oferty”.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
Pc = (Cmin / Cn) x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cmin – najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Cn – cena w PLN brutto ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty”
wynosi 60 pkt.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Jakość”.
Punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane odrębnie dla każdej pozycji od PW1
do PW55, na podstawie oferowanej przez wykonawcę wielkości doniczek roślin,
według wzoru:
PJ = Pw1+w2+…+w55
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gdzie:
PJ – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Jakość”
we wszystkich pozycjach od Pw1 do Pw55 formularza ofertowego,
Pw(numer pozycji) – liczba punktów za wybraną, oferowaną wielkość doniczki podaną
odrębnie dla każdej z pozycji od Pw1 do Pw55 w ten sposób, że:
•

w przypadku braku wyboru w formularzu ofertowym dla danej pozycji
znakiem „X” wariantu opcjonalnego dotyczącego wielkości doniczki ramach
kryterium „Jakość” przyznane zostanie w tej pozycji Pw(numer

pozycji)

0 punktów (w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostaw
roślin określonych w danej pozycji w doniczkach spełniających minimalne
wymagania Zamawiającego);
•

w wyboru w formularzu ofertowym dla danej pozycji znakiem „X” wariantu
opcjonalnego dotyczącego wielkości doniczki ramach kryterium „Jakość”
przyznane

zostanie

w

tej

pozycji

Pw(numer

pozycji)

liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą:

numer
pozycji z
załącznika
Kryterium
nr 1b formularz
cenowy

Jakość

nazwa
łacińska

nazwa polska

wymagania
minimalne
Zamawiającego

Wariant opcjonalny do wyboru
w ofercie Wykonawcy
wielkość doniczki

(wariant minimalny)

(wariant
opcjonalny)

ilość punktów za
wybór wariantu
opcjonalnego

wielkość doniczki

PW1

25

Euonymus
fortunei
'Coloratus'

trzmielina
Fortune'a
'Coloratus'

P11

C1,5

1

PW2

36

Viburnum
opulus

kalina koralowa

C7

C10

2

PW3

52

Caltha
palustris

knieć błotna

P11

C1,5

1

PW4

57

Echinacea
purpurea

jeżówka
purpurowa

P11

C1,5

1

PW5

58

Echinacea
purpurea

jeżówka
purpurowa

P11

C1,5

1

13

PW6

59

Epilobium
parviflorum

wierzbownica
drobnokwiatowa

P11

C1,5

1

PW7

61

Filipendula
ulmaria

wiązówka błotna

P11

C1,5

1

PW8

62

Filipendula
vulgaris

wiązówka
bulwkowa

P11

C1,5

1

PW9

63

Geranium
palustre

bodziszek błotny

P11

C1,5

0,5

PW10

64

Helleborus
orientalis

Ciemiernik
wschodni

P11

C1,5

1

PW11

71

Heuchera
'Green Spice'

Żurawka 'Green
Spice'

P11

C1,5

0,5

PW12

72

Heuchera
'Marmalade'

Żurawka
'Marmalade'

P11

C1,5

0,5

PW13

73

Heuchera
'Red
Lightning'

Żurawka
Lightning'

P11

C1,5

0,5

PW14

74

Heuchera 'Rex Żurawka
Purple'
Purple'

P11

C1,5

0,5

PW15

81

Houttuynia
cordata
'Chameleon'

Pstrolistka
sercowata
'Chameleon'

P11

C1,5

0,5

PW16

92

Lysimachia
nummularia

tojeść rozesłana

P11

C1,5

0,5

PW17

93

Lysimachia
punctata

tojeść
kropkowana

P11

C1,5

0,5

PW18

94

Lythrum
salicaria

krwawnica
pospolita

P11

C1,5

1

PW19

100

Pachysandra
terminalis

Runianka
japońska

P11

C1,5

0,5

'Red

'Rex

14

PW20

102

Phalaris
arundinacea

mozga
trzcinowata

P11

C1,5

0,5

PW21

103

Phalaris
arundinacea
'Variegata'

mozga
trzcinowata
'Variegata'

P11

C1,5

0,5

PW22

104

Polemonium
caeruleum

wielosił błękitny

P11

C1,5

0,5

PW23

105

Polemonium
caerulum
'Album'

wielosił
rozesłany
'Album'

P11

C1,5

0,5

PW24

106

Polygonatum
multiflorum

kokoryczka
wielokwiatowa

P11

C1,5

1

PW25

107

Pulmonaria
officinalis L.

miodunka
plamista

P11

C1,5

0,5

PW26

110

Spartina
pectinata

spartyna
grzebieniasta

P11

C1,5

1

PW27

111

Symphytum
grandiflorum

żywokost
wielkokwiatowy

P11

C1,5

0,5

PW28

112

Symphytum
officinale

żywokost
lekarski

P11

C1,5

0,5

PW29

113

Tiarella
cordifolia

tiarella
sercolistna

P11

C1,5

0,5

PW30

114

Trollius
europaeus L.

pełnik
europejski

P11

C1,5

0,5

PW31

115

Acorus
calamus

tatarak
zwyczajny

P9

C1,5

0,5

PW32

116

Acorus
gramineus

tatarak japoński

P9

C1,5

0,5

PW33

117

Calla
palustris

czermień błotna

P9

C1,5

0,5

15

PW34

118

Carex
acutiformis

turzyca błotna

P9

C1,5

0,5

PW35

119

Darmera
peltata

tarczownica
tarczowata

P9

C1,5

1

PW36

120

Glyceria
maxima

manna mielec

P9

C1,5

1

PW37

121

Iris
kosaciec żółty
pseudoacorus

P9

C1,5

1

PW38

122

Iris sibirica

P9

C1,5

1

PW39

123

Iris
sibirica kosaciec
'Dance
syberyjski
Ballerina'
'Dance Ballerina'

P9

C1,5

1

PW40

124

kosaciec
Iris
sibirica
syberyjski
'Harpswell
'Harpswell
Happiness'
Happiness'

P9

C1,5

1

PW41

125

kosaciec
Iris
sibirica
syberyjski
'Pink Parfait'
Parfait'

P9

C1,5

1

PW42

126

Iris
sibirica kosaciec
'Sparkling
syberyjski
Rose'
'Sparkling Rose'

P9

C1,5

1

PW43

127

Mentha
aquatica

mięta nadwodna

P9

C1,5

0,5

PW44

128

Polygonum
bistorta

rdest wężownik

P9

C1,5

1

PW45

129

Trollius
europaeus L.

pełnik
europejski

P9

C1,5

0,5

PW46

130

Alisma
plantagoaquatica

żabieniec babka
wodna

P9

C1,5

0,5

PW47

131

Arundo
donax
'Variegata'

trzcina laskowa
'Variegata'

P9

C1,5

1

kosaciec
syberyjski

'Pink
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PW48

132

Butomus
umbellatus

PW49

133

PW50

łączeń
baldaszkowaty

P9

C1,5

1

Phragmites
australis ssp. trzcina pospolita
humilis

P9

C1,5

0,5

134

Pontederia
cordata

pontederia
sercolistna

P9

C1,5

1

PW51

135

Sagittaria
latifolia

strzałka
szerokolistna

P9

C1,5

0,5

PW52

136

Sium
latifolium

potocznik
szerokolistny

P9

C1,5

0,5

PW53

137

Typha
angustifolia

pałka
wąskolistna

P9

C1,5

0,5

PW54

138

Typha
latifolia
'Variegata'

pałka
szerokolistna
'Variegata'

P9

C1,5

0,5

PW55

139

Typha
laxmannii

pałka wysmukła

P9

C1,5

0,5

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Jakość”
(PJ) wynosi 40 pkt.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość
punktów obliczoną na podstawie wzoru P = Pc + PJ .
XV.

XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
WZÓR UMOWY.
Na Umowę składają się:
1) umowa według wzoru załączonego do SIWZ,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
17

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

XVIII.

ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy,
a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim
przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których
odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania
Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
2) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest
ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia
- w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się
do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość
wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie.

XIX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.
3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
Umowy, także w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych
w SIWZ oraz we Wzorze Umowy.

XX.

ZAŁĄCZNIKI.
− Wzór formularza oferty – załącznik nr 1;
− Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a;
− Wzór formularza cenowego – załącznik nr 1b;
− Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
− Wzór wykazu dostaw – załącznik nr 3;
− Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
− Wzór Umowy - załącznik nr 5.
Zatwierdził
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80 – 601 Gdańsk
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),
pod nazwą:
Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.,
Sygnatura Akt ZP-7/PN/2020
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:
cena netto …………….………................……..… PLN
(słownie złotych:.…………………….……………………..…................……………………….),
Wartość podatku VAT …………….………................……..… PLN
(słownie złotych:.…………………….……………………..…................……………………….),
cena brutto …………….………................……..… PLN
(słownie złotych:.…………………….……………………..…................……………………….),
Zobowiązujemy się dostarczyć rośliny w doniczkach następującej wielkości (należy wpisać
znak „X” w rubrykę „wybór” w przypadku woli dostarczania roślin w doniczkach o wielkości
przewidzianej w wariancie opcjonalnym):

Kryte
rium

numer
pozycji z
załącznika
nr 1b formularz
cenowy

Jakość
nazwa
polska

nazwa łacińska

wymagania
minimalne
Zamawiającego
wielkość doniczki
(wymagania
minimalne)

wielkość doniczki
(wariant
opcjonalny)

Wariant opcjonalny do wyboru

PW1

25

Euonymus
fortunei
'Coloratus'

trzmielina
Fortune'a
'Coloratus'

P11

C1,5

PW2

36

Viburnum
opulus

kalina
koralowa

C7

C10

Wybór

19

PW3

52

Caltha
palustris

knieć błotna

P11

C1,5

PW4

57

Echinacea
purpurea

jeżówka
purpurowa

P11

C1,5

PW5

58

Echinacea
purpurea

jeżówka
purpurowa

P11

C1,5

PW6

59

Epilobium
parviflorum

wierzbownica
drobnokwiato
wa

P11

C1,5

PW7

61

Filipendula
ulmaria

wiązówka
błotna

P11

C1,5

PW8

62

Filipendula
vulgaris

wiązówka
bulwkowa

P11

C1,5

PW9

63

Geranium
palustre

bodziszek
błotny

P11

C1,5

PW10

64

Helleborus
orientalis

Ciemiernik
wschodni

P11

C1,5

PW11

71

Heuchera
'Green Spice'

Żurawka
'Green Spice'

P11

C1,5

PW12

72

Heuchera
'Marmalade'

Żurawka
'Marmalade'

P11

C1,5

PW13

73

Heuchera
'Red
Lightning'

Żurawka 'Red
Lightning'

P11

C1,5

PW14

74

Heuchera
'Rex Purple'

Żurawka 'Rex
Purple'

P11

C1,5

PW15

81

Houttuynia
cordata
'Chameleon'

Pstrolistka
sercowata
'Chameleon'

P11

C1,5

PW16

92

Lysimachia
nummularia

tojeść
rozesłana

P11

C1,5

20

PW17

93

Lysimachia
punctata

tojeść
kropkowana

P11

C1,5

PW18

94

Lythrum
salicaria

krwawnica
pospolita

P11

C1,5

PW19

100

Pachysandra
terminalis

Runianka
japońska

P11

C1,5

PW20

102

Phalaris
arundinacea

mozga
trzcinowata

P11

C1,5

PW21

103

Phalaris
arundinacea
'Variegata'

mozga
trzcinowata
'Variegata'

P11

C1,5

PW22

104

Polemonium
caeruleum

wielosił
błękitny

P11

C1,5

PW23

105

Polemonium
caerulum
'Album'

wielosił
rozesłany
'Album'

P11

C1,5

PW24

106

Polygonatum
multiflorum

kokoryczka
wielokwiatowa

P11

C1,5

PW25

107

Pulmonaria
officinalis L.

miodunka
plamista

P11

C1,5

PW26

110

Spartina
pectinata

spartyna
grzebieniasta

P11

C1,5

PW27

111

Symphytum
grandiflorum

żywokost
wielkokwiatow
y

P11

C1,5

PW28

112

Symphytum
officinale

żywokost
lekarski

P11

C1,5

PW29

113

Tiarella
cordifolia

tiarella
sercolistna

P11

C1,5

PW30

114

Trollius
europaeus L.

pełnik
europejski

P11

C1,5

21

PW31

115

Acorus
calamus

tatarak
zwyczajny

P9

C1,5

PW32

116

Acorus
gramineus

tatarak
japoński

P9

C1,5

PW33

117

Calla
palustris

czermień
błotna

P9

C1,5

PW34

118

Carex
acutiformis

turzyca błotna

P9

C1,5

PW35

119

Darmera
peltata

tarczownica
tarczowata

P9

C1,5

PW36

120

Glyceria
maxima

manna mielec

P9

C1,5

PW37

121

Iris
kosaciec żółty
pseudoacorus

P9

C1,5

PW38

122

Iris sibirica

kosaciec
syberyjski

P9

C1,5

123

Iris sibirica
'Dance
Ballerina'

kosaciec
syberyjski
'Dance
Ballerina'

P9

C1,5

PW40

124

Iris sibirica
'Harpswell
Happiness'

kosaciec
syberyjski
'Harpswell
Happiness'

P9

C1,5

PW41

125

Iris sibirica
'Pink Parfait'

kosaciec
syberyjski
'Pink Parfait'

P9

C1,5

PW42

126

Iris sibirica
'Sparkling
Rose'

kosaciec
syberyjski
'Sparkling
Rose'

P9

C1,5

PW43

127

Mentha
aquatica

mięta
nadwodna

P9

C1,5

PW44

128

Polygonum
bistorta

rdest
wężownik

P9

C1,5

PW39
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PW45

129

Trollius
europaeus L.

pełnik
europejski

P9

C1,5

PW46

130

Alisma
plantagoaquatica

żabieniec
babka wodna

P9

C1,5

PW47

131

Arundo
donax
'Variegata'

trzcina
laskowa
'Variegata'

P9

C1,5

PW48

132

Butomus
umbellatus

łączeń
baldaszkowaty

P9

C1,5

PW49

133

Phragmites
australis ssp.
humilis

trzcina
pospolita

P9

C1,5

PW50

134

Pontederia
cordata

pontederia
sercolistna

P9

C1,5

PW51

135

Sagittaria
latifolia

strzałka
szerokolistna

P9

C1,5

PW52

136

Sium
latifolium

potocznik
szerokolistny

P9

C1,5

PW53

137

Typha
angustifolia

pałka
wąskolistna

P9

C1,5

PW54

138

Typha
latifolia
'Variegata'

pałka
szerokolistna
'Variegata'

P9

C1,5

PW55

139

Typha
laxmannii

pałka
wysmukła

P9

C1,5

Oświadczamy, że brak wyboru znakiem „X” wariantu opcjonalnego wielkości doniczki jest
równoznaczne z zobowiązaniem dostarczenia roślin określonych w danej pozycji w
doniczkach o wielkości zgodnej z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi
powyżej.
1.
2.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach
wskazanych w SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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3.

Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje realizację wszystkich
zobowiązań Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego
w odniesieniu
do
następujących
towarów/usług:
___________________________________________________________________________________
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
______________ zł netto**.
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
8. Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 7 oznacza, że jej złożenie nie
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
9.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia i wskazujemy firmy podwykonawców tych części:
………………………………………………………………………………………………………….

10. Oświadczam, że załącznikiem do oferty jest:
−

……………………

−

……………………

−

……………………

−

……………………
(wymienić oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty)

Oraz oświadczam, że ww. dokumenty lista stanowi wskazanie dokumentów
w rozumieniu §10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.).
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Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
Zamówienia
Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu, adres
poczty elektronicznej)
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów roślinnych dla Gdańskie
Wody sp. z o.o.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
1)

Sukcesywna dostawa materiału roślinnego z transportem na teren baz terenowych
Zamawiającego wskazanych w ust. 2

2)

Miejsca dostawy:
a) Gdańsk, ul. Kaczeńce 31-33
b) Gdańsk, ul. Budowlanych 13-15

3)

Materiał roślinny powinien być dostarczony zgodnie ze specyfikacją zamówienia pod
względem liczby, wielkości, gatunku oraz odmiany. Należy przeprowadzić kontrolę
wizualną roślin. Wszystkie muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone,
zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. Przy dostawie, zarówno korzenie jak
i podłoże muszą być wilgotne.

4)

Dostawca winien przedstawić dokumentację potwierdzającą dowód dostawy
materiału roślinnego, w której powinny być zawarte następujące informacje:
− numer dowodu dostawy;
− data dostawy;
− adres odbiorcy;
− nazwy botaniczne roślin (nazwa polska i łacińska);
− liczba roślin w dostawie;
− parametry roślin;

3. Dokumentacja zapewnienia jakości.
1)

Wymagania

jakościowe

dla

materiału

roślinnego

zgodnie

z

„Zaleceniami

jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, wydanymi przez Związek
Szkółkarzy Polskich.
− Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości.
− Rośliny muszą być zdrowe (wolne od zakażeń pasożytami oraz chorobami
wirusowymi i bakteryjnymi), zdrewniałe (w przypadku krzewinek, krzewów
i drzew),

zahartowane,

oraz

prawidłowo

uformowane

z

zachowaniem

charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy
i długości pędów.
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− Wszystkie egzemplarze sadzonek

danego gatunku i/lub odmiany muszą

posiadać powtarzalne cechy związane z wielkością bryły korzeniowej oraz formą
i wyglądem części nadziemnych.
− Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną
(w przypadku drzew) oraz częścią nadziemną, a bryłą korzeniową.
− Część nadziemna równomiernie ukształtowana, bez oznak niedoświetlenia,
poparzeń słonecznych lub wzrostu w zbyt dużym zagęszczeniu, świadcząca
o dobrym stanie zdrowotnym i rozrośnięciu całej rośliny.
− System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, z wykształconymi
korzeniami włośnikowymi, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy.
− Drzewa i krzewy z gruntu dostarczane w stanie bezlistnym.
− Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany.
− Rośliny o pojemności doniczki do 3 litrów należy dostarczać w opakowaniach
zbiorczych (np. skrzynkach, skrzyniopaletach, paletach). Każde opakowanie
zbiorcze należy opisać nazwą gatunku, podgatunku, odmiany oraz podać ilość
sztuk roślin.
− Każda roślina dostarczana pojedynczo musi być opisana nazwą gatunkową oraz
odmianą.
− Wielkość sadzonek określona pojemnością doniczek uwzględnioną w załączniku
nr 1b do SIWZ w kolumnie „Pojemnik”.
2)

Dostarczony

materiał

roślinny

winien

spełniać

następujące

wymagania

Zamawiającego:
Drzewa:
−

przewodnik główny drzewa powinien być prosty;

−

drzewa z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany,
równomiernie ukształtowana, bez oznak niedoświetlenia lub wzrostu w zbyt
dużym zagęszczeniu;

−

pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
a korona prawidłowo uformowana odpowiednio dla poszczególnego gatunku i
odmiany;

−

egzemplarze jednopniowe muszą posiadać prosty pień, bez oznak uszkodzeń
mechanicznych, zgrubień i zmian chorobotwórczych o wysokości od 1,8 do 2,5
m

−

obwody pni zgodne z podanymi w tabeli w kolumnie „OBWÓD PNIA [cm]”.

−

wszystkie

egzemplarze

muszą

posiadać

powtarzalne

cechy

związane

z wielkością bryły korzeniowej, obwodami i wysokościami pni oraz średnicami
koron;
−

egzemplarze jednopniowe muszą posiadać prosty pień, bez oznak uszkodzeń
mechanicznych, zgrubień i zmian chorobotwórczych;
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−

układ korzeniowy ukształtowany równomiernie, zwarty, z wykształconymi
korzeniami włośnikowymi;

−

nie dopuszcza się sadzonek drzew z bryłami korzeniowymi z widocznymi
świeżymi amputacjami głównych pędów korzeniowych, które nie zostały
wcześniej szkółkowane w zagęszczenia bryły w rejonie szyjki korzeniowej;

−

drzewa z gruntu dostarczane w stanie bezlistnym;

−

bryły korzeniowe drzew wykopanych z gruntu muszą być zabezpieczone
zgodnie ze sztuką szkółkarską (np. siatką i matą jutową) i tym samym
przygotowane do sadzenia;

−

w przypadku drzew z gruntu, egzemplarze szkółkowane nie rzadziej niż co 2-4
lata;

−

w przypadku drzew produkowanych w pojemnikach, sadzonki szkółkowane co
1-2

lata

z

równomiernie

ukształtowanym

systemem

korzeniowym

wypełniającym pojemnik. Nie dopuszcza się drzew w pojemnikach, których
systemy korzeniowe są poprzerastane to znaczy pozawijane po ścianach
pojemnika oraz znacznie wyrastające poza pojemnik;
Krzewy:
−

rozmiar pojemnika sadzonek danego gatunku i odmiany określony w każdej
z pozycji;

−

krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę
korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po
zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite, a pojemnik musi mieć
wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny; rozmiar pojemników dla
poszczególnych gatunków podano w załączniku 1b do SIWZ;

−

w przypadku krzewów produkowanych w pojemnikach, sadzonki szkółkowane
co 1-2 lata;

−

roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej
niż dwa lata;

−

krzewy powinny składać się z minimum trzech pędów głównych;

−

zamawiający dopuszcza dostarczenie roślin większych w przypadku braku
dostępności przy zachowaniu ceny za roślinę zamawianą.

Byliny:
−

byliny produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę
korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po
zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś
musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny;

−

rośliny bylinowe powinny być w okresie wegetacji, silnie rozkrzewione
z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami;
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−

sadzonki szkółkowane nie rzadziej niż co 1-2 lata.

Rośliny wodne i nadwodne:
− sadzonki powinny posiadać silny i rozkrzewiony system korzeniowy z dobrze
wykształconymi rozłogami, kłączami lub bulwami w zależności od gatunku;
− rośliny strefy bagiennej należy dostarczać w pojemnikach, których pojemność
określono w załączniku nr 1b do SIWZ;
− sadzonki produkowane w pojemnikach szkółkowane nie rzadziej niż co 1-2 lata;
− w przypadku roślin wodnych, dopuszcza się dostarczanie sadzonek z gołym
korzeniem, którego wielkość będzie odpowiadała objętości pojemnika
podanego w tabeli gatunkowej - w załączniku nr 1b do SIWZ;
− nie dopuszcza się sadzonek młodych, z niedostatecznie wykształconym
systemem korzeniowym oraz częścią nadziemną;
Wady niedopuszczalne:
− uszkodzenia mechaniczne roślin;
− objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki;
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;
− ślady żerowania owadów;
− oznaki chorobowe;
− zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory;
− martwice i pęknięcia kory;
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej;
− niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną
interwencją szkółkarską;
− w przypadku dowozu materiału roślinnego w stanie ulistnionym, rośliny nie
mogą nosić oznak zaparzenia i przesuszenia, a ich ulistnienie powinno zachować
właściwy dla zdrowych roślin turgor;
− deformacje i nierównomierne ukształtowanie części nadziemnych krzewów
i drzew (pni oraz koron);
− bryły korzeniowe nie mogą nosić oznak przesuszenia, ani zbyt dużej ilości wilgoci
w podłożu (zagniwanie rośliny)
− nie dopuszcza się sadzonek w pojemnikach, których systemy korzeniowe są
nadmiernie poprzerastane (korzenie nie mogą być zbyt zbite - sfilcowane), to
znaczy silnie pozawijane po ścianach pojemnika oraz wyrastające poza
pojemnik;
W

przypadku

pozostałych

wymagań

jakościowych

sadzonek

nieuwzględnionych

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, należy zastosować się do wymagań
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jakościowych określonych przez Związek Szkółkarzy Polskich w opracowaniu pn. „Zalecenia
jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, Warszawa 2018.
4. Definicje.
• DRZEWA - rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się
na pewnej wysokości.
• KORONA - zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybierać różne formy w sposób
naturalny – uzależniony od gatunku i odmiany, bądź są formowane przez szkółkarzy.
Najczęściej spotykanymi naturalnymi kształtami korony są: kulisty, jajowaty,
stożkowaty i kolumnowy. Wśród koron formowanych najczęściej występują formy:
szpalerowa, dachowa i kulista.
• PRZEWODNIK - pęd główny stanowiący oś drzewa.
• PIEŃ - nierozgałęziona dolna część przewodnika między powierzchnią ziemi
a początkiem korony. Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np.
u drzew alejowych musi wynosić min. 180 cm.
• SYSTEM KORZENIOWY - podziemna część rośliny. Wpływ na rozwój korzeni ma
odpowiednia agrotechnika i szkółkowanie.
• BRYŁA KORZENIOWA- część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią.
• SZYJKA KORZENIOWA - część rośliny między korzeniem a pędem.
• FORMA NATURALNA - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie
wymaga dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych — cięcia lub podkrzesywania.
• FORMA WIELOPIENNA - forma drzewa, które ma 2 lub więcej pędów (pni)
rozgałęzionych, wyrastających do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieńszy pień musi
mieć obwód minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilość pni oraz obwód najcieńszego i
najgrubszego pnia.
• FORMA KRZEWIASTA - forma drzewa, które ma minimum 3 rozgałęziające się pędy
wyrastające do 50 cm. Parametrem jest wysokość najwyższego pędu.
• FORMA PIENNA

- forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem

i koroną.
• KRZEWY - wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich
główne pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.
• KRZEWINKI - bardzo niskie krzewy, o krótkich, cienkich i licznych pędach.
• ROŚLINY UPRAWIANE W POJEMNIKACH - rośliny uprawiane i sprzedawane
w pojemnikach, o pojemności i kształcie dostosowanym do wielkości roślin i ich
systemu korzeniowego.
• ROŚLINY UPRAWIANE W GRUNCIE - mogą być sprzedawane bez bryły lub z bryłą
korzeniową.
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• ROŚLINY PNĄCE - rośliny, które dzięki właściwościom czepnym lub pnącym, mogą
piąć się po konstrukcjach i po gładkich powierzchniach pionowych. Rośliny pnące
pozbawione podpór mogą spełniać rolę roślin okrywowych (Fot. 28, 29, 37, 46).
• ROŚLINY OKRYWOWE - niskie, płasko rosnące, pokładające się lub ścielące się
rośliny, których szerokość przekracza znacznie wysokość, nadające się do okrycia
gleby. Rośliny te powinny być równomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy
był zbliżony kształtem do koła (Fot. 5-8).
• BYLINY - to zielne rośliny wieloletnie, które posiadają zdolność do trwałego,
wegetatywnego odnawiania się bez względu na długość życia ich organów
podziemnych.
• ROZETA — liście skróconego pędu ułożone na jednym poziomie tuż nad ziemią.
• PĄK ODNAWIAJĄCY — pąk na korzeniu, kłączu, zdrewniałej nasadzie pędu bylin,
dający początek pędom w następnym sezonie wegetacyjnym.
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Załącznik 1b do SIWZ znajduje się w oddzielnym pliku Excel.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), pod nazwą:
Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o., Sygnatura
Akt ZP-7/PN/2020
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału
w postępowaniu, wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uwaga!
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, jak niżej:
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu);
2) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu)
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW

Lp.
1.

Przedmiot
dostawy
Wartość
brutto Data wykonania
(wykonany zakres zamówienia
(zakończenia)
rzeczowy)
2.
3.
4.

Podmiot, na rzecz
którego dostawa
została wykonana
5.

1

2

W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te
dostawy zostały wykonane należycie.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), pod nazwą:
Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.,
Sygnatura Akt ZP-7/PN/2020
Działając w imieniu Wykonawcy - ………………………………………………………….. oświadczam/y, że:
1. Oświadczam, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej co
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej
z wykonawcą/wykonawcami, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwy i adresy wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej*
(*) opcje do wyboru - niepotrzebne skreślić
W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
zawarta w Gdańsku w dniu ________2020 r. pomiędzy:
Gdańskie Wody Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80–601 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028567, której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 5830010823 oraz REGON
190275057, o kapitale zakładowym w wysokości 40 021 660,80 złotych, w całości
opłaconym,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
Niniejsza Umowa (dalej: „Umowa") pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta
w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843,
z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”), pn.:
Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.,
Sygnatura Akt ZP-7/PN/2020

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw materiału roślinnego (dalej jako:
„Materiał Roślinny, Rośliny”) na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o., zgodnie z niniejszą
umową i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik
nr 2 do Umowy, a w zamian za zamówione i dostarczone materiały Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z § 5.
2. Wykonawca przy realizacji Zamówienia zobowiązuje się do spełnienia w szczególności
następujących wymagań:
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1)

na każdej z dostarczonych Roślin lub opakowaniu zbiorczym zawierającym ten sam
gatunek i odmianę w sposób trwały musi być naklejona lub przyczepiona etykieta
zawierająca nazwę gatunkową polską oraz łacińską, ilość sztuk w przypadku
opakowania zbiorczego, oraz nazwę producenta;

2)

Materiał roślinny dostarczany w ramach realizacji Zamówienia musi odpowiednio
często szkółkowany, nie jest dopuszczalne dostarczanie materiału pozyskanego
z odzysku,

3)

Dostarczony Materiał Roślinny musi być opakowany i zabezpieczony w sposób
zapewniający zachowanie dobrej kondycji Roślin w trakcie transportu.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę według cen jednostkowych
określonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony Materiał Roślinny będzie spełniał wszystkie
parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i w Ofercie Wykonawcy
§2
1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust.1
w zależności, od tego który wariant nastąpi wcześniej.
2. Termin realizacji zamówień częściowych nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od
dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Materiał Roślinny objęty Ofertą Wykonawcy
sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, na adres email:
……………….. lub nr faksu: ……………………. w zależności od zapotrzebowania
Zamawiającego, przy składaniu zamówienia Zamawiający każdorazowo wskaże
Wykonawcy miejsce dostawy, które zlokalizowane będzie na terenie miasta Gdańska
oraz termin dostawy.
4. Każdorazowa dostawa Materiału Roślinnego nastąpi w godzinach od 8.00 do 14.00. Jeżeli
termin dostawy wypadać będzie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy
Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
i przenieść na Zamawiającego własność Roślin objętych jednostkowymi zamówieniami
złożonymi zgodnie z § 2 niniejszej umowy, w miejsce dostawy wskazane przez
Zamawiającego.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Materiału Roślinnego dostarczanego na podstawie
niniejszej Umowy przechodzi na Zamawiającego po jego dostarczeniu na miejsce,
z chwilą podpisania dokumentu WZ. Z tą chwilą Zamawiający nabywa również własność
Roślin.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do każdej dostawy Materiału Roślinnego
dokumentu WZ, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT za
dostarczoną odpowiednio partię Roślin .
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego Materiału
Roślinnego w przypadku:
a)

stwierdzenia braku dokumentów WZ, przedstawienia dokumentu niekompletnego,
niepodpisanego przez Zamawiającego lub niewłaściwie wypełnionego pod
względem formalnym i merytorycznym,

b)

dostarczenia Materiału Roślinnego wadliwego lub innego niż określone
w zamówieniu częściowym, o którym mowa w § 2, pod względem ilości, jakości oraz
rodzaju lub wielkości opakowań itp.

c)

innych uzasadnionych zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej dostarczonego
Materiału Roślinnego.

5. Na podstawie dokumentu WZ, o którym mowa w ust. 2 powyżej oraz Oferty Wykonawcy,
Zamawiający dokona odbioru ilościowego oraz sprawdzenia zgodności dostarczonych
Roślin z wymaganiami niniejszej Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Dokonanie odbioru Materiału Roślinnego przez Zamawiającego
i podpisanie dokumentu WZ nie zwalania Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
6. W celu weryfikacji zgodności oferowanego Materiału Roślinnego z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie
Zamawiającego do dostarczenia próbek (nie dotyczy pozycji 1 – 19 z załącznika nr 1a do
SIWZ) oferowanego Materiału Roślinnego przed wykonaną dostawą w terminie
odpowiadającym terminowi realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy. Ewentualny brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do
próbek nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień przysługujących mu na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej mowy, w tym
w szczególności uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
7. W przypadku odmowy przyjęcia Materiału Roślinnego zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu będzie się uważało, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą tych
materiałów do czasu dostarczenia Materiału Roślinnego spełniającego wymagania
Umowy w pełnej ilości objętej złożonym zamówieniem.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: ……….. tel.
…………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: ................. tel.
……………
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej
zmianie.
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§5
1. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, za wykonanie całości przedmiotu Umowy
Strony uzgadniają cenę w łącznej maksymalnej wysokości:
cena netto: ................ PLN
podatek od towarów i usług ( VAT ) 23% w wysokości: ................... PLN
cena brutto: .......................... PLN
(słownie: .................................................................................................................................... )
2. Ceny jednostkowe za poszczególne Rośliny wskazane w formularzu cenowym
Wykonawcy zawierają koszt: towaru, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas
transportu oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem Umowy.
3. Wysokość ceny należnej Wykonawcy za wykonane dostawy, stanowiące przedmiot
niniejszej Umowy, będzie ustalana na podstawie ilości faktycznie dostarczonych Roślin
na podstawie zamówień częściowych złożonych zgodnie z § 2 i potwierdzonych
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentem WZ oraz cen
jednostkowych Materiału Roślinnego wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
4. Cena płatna będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w terminie
14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Faktury, o których mowa w ust. 4 Wykonawca wystawi oddzielnie do każdego
otrzymanego od Zamawiającego zamówienia.
6. Nazwy poszczególnych pozycji na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcę muszą
być tożsame z nazwami wskazanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia, oraz zawierać numer pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.
7. Podstawą wystawienia Zamawiającemu faktury VAT będzie przyjęcie dostarczonych
Roślin przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
8. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu zapłaty ceny.
10. Strony akceptują, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono jedynie
szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego na Materiał Roślinny. Ilość zapisana
w poszczególnych pozycjach oznacza planowaną ilość Roślin, którą Zamawiający może
zamówić w ramach realizacji niniejszej Umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówień na Materiału Roślinnego objęte
przedmiotem zamówienia w mniejszych ilościach niż wskazana w SIWZ i ofercie
Wykonawcy. W każdym przypadku cena należna Wykonawcy będzie określona na
podstawie faktycznie wykonanych dostaw, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu i cen
jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Nie złożenie przez Zamawiającego
w okresie obowiązywania umowy zamówień na pełne ilości Materiału Roślinnego
określone w SIWZ nie upoważnia Wykonawcy do żądania zapłaty łącznej ceny
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maksymalnej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani też do dochodzenia
jakiegokolwiek odszkodowaniem od Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że Rośliny będą zgodne z niniejszą umową i jej załącznikami oraz
będą dobrej jakości. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady ukryte
Roślin, które ujawnią się po ich dostawie i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczony Materiału Roślinny na
okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3. W ramach udzielonej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia Roślin wolnych
od wad w miejsce wadliwych Roślin oraz do naprawienia szkody wynikającej
z zastosowania wadliwego Materiału Roślinnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający nie wyznaczył innego terminu – w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy informacji o wadzie.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie:
a) rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej ceny brutto, o której mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) odstąpienia od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wartości brutto zamówienia objętego odstąpieniem,
c) za zwłokę w dostawie Materiału Roślinnego w odniesieniu do terminów określonych
w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% maksymalnej ceny brutto, o której
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki przy czym kara naliczana
jest odrębnie dla każdego zamówienia złożonego na podstawie niniejszej umowy;
d) za zwłokę w usunięciu wad Materiału Roślinnego w odniesieniu do terminu
określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% maksymalnej ceny
brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % maksymalnej ceny brutto,
o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zastrzega, że może dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

uzupełniającego

4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający jest
upoważniony do potrącenia kwoty kar z wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany
przedmiot Umowy.
5. Niezależnie od podstaw do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega
sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
a) dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu dostaw przekraczającego 7 dni,
b) dwukrotnego dostarczenia wadliwego Materiału Roślinnego lub Materiału Roślinnego
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w inny sposób niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
6. Zamawiający, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, ma prawo odstąpić
od konkretnego zamówienia w terminie 30 dni od wystąpienia którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
a. Wykonawca opóźnił się w wykonaniu zamówienia o okres przekraczający 10 dni,
b. Rośliny dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia są wadliwe lub
w inny sposób niezgodne z niniejszą Umową, jej załącznikami lub zamówieniem,
c. Wykonawca opóźnia się w usunięciu wad Roślin dostarczonych w ramach danego
zamówienia o okres przekraczający 10 dni.
7. W przypadku rozwiązania umowy, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają
w mocy.
§8
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które
powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim przypadku zmianie mogą
ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa
w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
§9
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza Umowa
podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego cesji należności wynikających z niniejszej Umowy na
rzecz innych podmiotów.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1,
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.
Zamawiający

Wykonawca
41

42

