
Legnica: Odtworzenie zabytkowego zało Ŝenia Parku Miejskiego w 

Legnicy zniszczonego w wyniku przej ścia huraganu w dniu 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odtworzenie zabytkowego załoŜenia 

Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r - zakup 

bylin wraz z ich wysadzeniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wraz z 

zasadzeniem bylin jak niŜej: 1.Bergenia cordifolia - bergenia sercolistna - 6318 sztuk 2.Geranium 

macrorrhizum - bodziszek korzeniasty - 38.080 sztuk 3.Hemerocallis x hybryda - liliowiec odm 

Crimson Pirate i inne wysokie odmiany - 3.100 sztuk 4.Sedum telephinium Herbstfreude- 

rozchodnik Herbstfreude - 1.680 sztuk 5.Języczka pomarańczowa Desdemona Ligularia clivorum 

Desdemona - 3.100 sztuk 6.Waldsteinia ternata - pragnia syberyjska - 23.388 sztuk 7.Barwinek 

pospolity Vinca minor - 2.043 sztuki 8.Hosta sieboldiana - mix odmian - 1.935 sztuk 9.Bluszcz 

pospolity Hedera helix - 530 sztuk Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne 

warunki wykonania i odbioru prac 1.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 1) Ziemia urodzajna - ziemia 

posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 2) Materiał roślinny - byliny 3) 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 



roślin; 4) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał roślinny; 5) 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy; 6) Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora 

upowaŜniony do kontrolowania przebiegu prac. 7) Przekazanie terenu - zamawiający w terminie 

określonym w dokumentach umowy przekaŜe wykonawcy teren . 8) Wykonawca nie moŜe 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić 

przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 9) Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji. 10) 

Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających 

na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, 

stosowanie cięŜkiego sprzętu mechanicznego nie bliŜej niŜ 5m od osi pnia starodrzewu, 

wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu - ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim 

sprzętem mechanicznym. 11) Ochrona przeciwpoŜarowa - Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 12) Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które obciąŜeń 

sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Środki chemiczne 

będą zastosowane zgodnie ze sposobem uŜycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 

13) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów - pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 

osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 14) Bezpieczeństwo i higiena pracy - 

podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 15) Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



16) Pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, 

uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zorganizowanej 

zieleni zabytkowej, mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu wyŜszych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po 

ukończeniu tych studiów ci najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i 

pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 17) Prace o charakterze technicznym w/w zakresie mogą być 

prowadzone przez osoby, które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo 

odbyły co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 

Ziemia urodzajna i kompostowa 1)Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na 

plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. 2)Ziemia kompostowa do nawoŜenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być 

stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych i zwierzęcych 

(np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. Rodzaje materiałów uŜytych do 

nawoŜenia jak i sposoby nawoŜenia reguluje Ustawa o nawozach i nawoŜeniu z 26 lipca 2000r. 

(Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów. 2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi 

przez Związek Szkółkarzy Polskich. Rośliny muszą być zdrowe, zahartowane oraz prawidłowo 

uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

średnicy i długości pędów. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni 

do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był 

regularnie szkółkowany. Ilości bylin zgodnie z przedmiarem. Dostarczone rośliny powinny być 

zgodne z normą PN-92/R-67030, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których 

podana jest nazwa łacińska, wybór, numer normy i nazwa producenta. Byliny - pojemnik 9, lecz 

rośliny rozkrzewione i pełne. Byliny wysokie jak języczki pojemnik 1,5 l Wymagania ogólne: 1) 

rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 

zdrowe i niezwiędnięte, 2)pokrój rośliny, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla 

gatunku i odmiany, 3) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i 

nieuszkodzona, 4) rośliny powinny być dostarczone w doniczkach, 5) do czasu wysadzenia rośliny 

powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. Wady 

niedopuszczalne: 1)zwiędnięcie liści i kwiatów, 2) uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i 



korzeni, 3) oznaki chorobowe, 4)ślady Ŝerowania szkodników. 3. TRANSPORT MATERIAŁU 

ROSLINNEGO DO WYKONANIA OBSADZEŃ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. (Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego). Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. Transport materiałów 

na tereny zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. W czasie transportu byliny muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. Byliny w czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Byliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

wysadzone. 3.1. Transport bylin Rośliny przygotowane do transportu po wyjęciu z ziemi naleŜy 

przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w 

ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, naleŜy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie 

powinny być jednak mokre, aby unikać zaparzenia). Rośliny naleŜy przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze 

odległości, rośliny naleŜy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich 

temperatur przewóz powinien być w miarę moŜliwości dokonywany nocą. UWAGA: Od wykonawcy 

wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 

potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 4.WYKONANIE ROBÓT 4.1 

Ogólne zasady wykonania robót: 1) sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 2) 

sadzenie naleŜy wstrzymać jeŜeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście 

roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin, 

takich jak: 3)zalane doły przeznaczone do sadzenia, 4) zbite podłoŜe, 5) zalegająca woda w 

miejscach sadzenia, 6) mocno zamarznięta ziemia, 7) długotrwałe, silne, mroźne wysuszające 

wiatry itp. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia bylin 1) rośliny sadzimy w ilości i rozstawach oraz 

kształcie rabaty podanym w dokumentacji projektowej, 2)przed sadzeniem naleŜy usunąć 

uszkodzone liście, przekwitłe kwiatostany i owocostany, 3)byliny sadzimy z pełną zaprawą rowów, 

4) głębokości dołków powinna umoŜliwić umieszczenie roślin na tej samej głębokości na jakiej rosły 

w szkółce/ w pojemnikach, 5) wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokość 15 cm, 6) 



rozścielenie na dnie koryta, dolnej warstwy ziemi urodzajnej, 7) wypełnienie dołów ziemią 

urodzajną, 8)rośliny naleŜy sadzić etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny 

znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu, 9) nie wolno dopuścić do przesuszenia 

roślin, 10)po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia 

oraz pokryta okorkami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem 

robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1.Zasady kontroli jakości robót Kontrola robót w 

zakresie nasadzeń z bylin polega na sprawdzeniu: 1)zgodności umiejscowienia roślin z 

dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych 

gatunków i odmian, odległości sadzenia, 2)jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń 

fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia 

rozwoju), 3)przygotowania ziemi pod rabaty, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 

4)prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, przycinanie 

przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin). Kontrola robót przy odbiorze 

wykonanych nasadzeń bylinowych polega na: 5)zgodności wykonania rabat z dokumentacją 

projektową i ST pod względem wielkości kształtu i wyglądu rabat, 6)jakości sadzonego materiału 

(jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju), 7) przy odbiorze jesienią naleŜy sprawdzić 

zabezpieczenie na okres zimy. 6.ODBIÓR ROBÓT 6.1.Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową 

jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania rabaty bylinowej, - szt. (sztuka) wykonania posadzenia 

byliny, -m3 (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin oraz ziemi oraz kory 

przekompostowanej, 6.2.Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 7.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 1)robociznę bezpośrednią wraz z 

towarzyszącymi kosztami, 2)wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 

i transportu, 3)wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 4)koszty pośrednie i zysk, 

5)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)do wartości kosztorysu netto naleŜy 



wliczyć podatek VAT. Cena wykonania 1 m2 obsadzeń bylinami obejmuje: 1)roboty 

przygotowawcze: oczyszczenie ternu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej, 2)przygotowanie podłoŜa (wymiana gleby, dodanie kompostu, uformowanie 

rabaty), 3)dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

4)pielęgnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, zabezpieczenie na okres zimy, zabiegi 

pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE 8.1 PN-G-98011 Torf ogrodniczy 

8.2. BN-73/0522-01 Kompost. zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział 2 siwz i załącznikami nr 1 i 2 do umowy - Rozdział 3 siwz.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 03.44.10.00-3, 03.45.10.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.05.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  5000,00 PLN 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie 1 zamówienie obejmujące dostawę wraz z 

sadzeniem min. 80.000 sztuk bylin o wartości min. 400.000,- zł - z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, Ŝe ww. dostawy z usługą sadzenia zostały wykonane lub są 



wykonywane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia 

Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. b) wykazu 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 

usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, Ŝe ww. dostawy z usługą sadzenia zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. + 

dokumenty potwierdzające, Ŝe ww. dostawy z usługą sadzenia zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu 

obsadzenia podanych niŜej stanowisk: a) Kierownik prac : osoba z wyŜszym 

wykształceniem w zakresie prac konserwatorskich bądź restauratorskich polegających na 

uzupełnieniu, zabezpieczeniu lub rekonstrukcji bądź konserwacji parków zabytkowych lub 

innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz odbyła po ukończeniu studiów co 

najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zabytków 

zieleni. - 1 osoba. b) Pracownik techniczny : osoba, która posiada średnie wykształcenie 

w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyła co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową 

przy pielęgnacji zabytków zieleni - 1 osoba. Ocena spełnienia warunku według : 1) 

oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział Nr 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 3) oświadczeń, Ŝe wskazane w załączniku nr 4 osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają ww. wymagane ww. 

wymagane uprawnienia- wykształcenie, doświadczenie i praktykę - wyŜsze wykształcenie 

w zakresie prac konserwatorskich bądź restauratorskich polegających na uzupełnieniu, 

zabezpieczeniu lub rekonstrukcji bądź konserwacji parków zabytkowych lub innego 



rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz odbyła po ukończeniu studiów co 

najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zabytków 

zieleni - w stosunku do osoby wymaganej w ppkt a); - średnie wykształcenie w zakresie 

pielęgnacji zieleni albo odbyła co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową przy 

pielęgnacji zabytków zieleni - w stosunku do osoby wymaganej w ppkt b) Ocena 

spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę min. 500.000,-zł, potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem 

potwierdzającym, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do 

Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  



• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczenie, Ŝe osoby wykazane w 

załączniku nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają ww. wymagane 

uprawnienia- wykształcenie, doświadczenie i praktykę. 5. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie 



warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wycena dostawy - wg załącznika nr 7 do Instrukcji 

dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wycena usługi 

wysadzenia - wg załącznika nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 8. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony 

Zamawiającego. 9. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zdobył wszelkie informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy - wg Formularza oferty - Rozdział Nr 1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Oświadczenie, iŜ Wykonawca zapoznał się z 

zamówieniem i przyjmuje jego warunki bez zastrzeŜeń - wg Formularza oferty - Rozdział Nr 1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia ustanowią i wskaŜą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby 

upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 

dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy 

kaŜdy Wykonawca musi złoŜyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający 

daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu 

Wykonawców. 12. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków 

określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 13. Dowód wpłacenia/wniesienia 

wadium. 14. Dowód opłacenia polisy lub dowód opłacenia innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 15. Zaświadczenie wystawione przez szkółkę dostarczającą 

rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami 

Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 6 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat zamówień publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

04.04.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


