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

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ 

STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zom.waw.pl 
 

http://www.zom.waw.pl/
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481                        
w imieniu i na rzecz którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa 

Regon: 010352346 

NIP: 526-10-46-104 

Tel./fax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74 

e-mail: przetargi@zom.waw.pl 

adres strony internetowej: www.zom.waw.pl 

godziny pracy:  7
30

 – 15
30

 – od poniedziałku do piątku 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją 
elektroniczną na podstawie art. 39 i art. 91 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77313000-7- usługi utrzymania parków. 
2. Przedmiotem  zamówienia jest utrzymanie, konserwacja, remonty - zbiorników wodnych, sieci wodno-

kanalizacyjnej, fontann i obiektów towarzyszących w niżej wymienionych lokalizacjach: 

1) część I  

Lp Lokalizacja sieć 

letnia 

fontanny 

wolnostojące 

fontanny/ 

tryskacze na 

stawach  

kaskady poidełka zbiorniki 

wodne 

pow. (m
2
) 

lustra wody 

1. 
Park 

Ujazdowski 
X _______ ______ X X X 6 000 

2. 
Kanał 

Piaseczyński 
X X X _______ ______ X 18 355 

3. 
Pole 

Mokotowskie 
X X X _______ ______ X 

16 300 

 

4. 
Plac na 

Rozdrożu 
_____ X _______ _______ ______ _______ _______ 

2) część II 

Lp Lokalizacja sieć 

letnia 

fontanny 

wolnostojące 

fontanny/ 

tryskacze 

na stawach 

kaskady poidełka zbiorniki 

wodne 

pow. (m
2
) 

lustra wody 

1. 
Park 

Skaryszewski 
X 

_______ 
_______ 

 

X 

_______ 
X 

70 000 + 

32 025 

2. Ogród Saski X X X ______ X X 
2 000 

 

3. 
Park Fosa i 

Stoki Cytadeli 
X X X 

______ _______ 
X 2 250 

4. Park Praski X 
_______ _______ ______ X _______ _______ 

 

mailto:przetargi@zom.waw.pl
http://www.zom.waw.pl/
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3. Zamawiający wymaga, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób w wymiarze co najmniej ½ etatu do 
realizacji n/w prac określonych w część II załącznika nr 2 do umowy:  

1) dla  części I:  konserwacji letniej sieci wodno-kanalizacyjnej, konserwacji pompowni, codziennych 
prac porządkowych przy zbiornikach wodnych, codziennych prac porządkowych oraz bieżącej obsługi 
fontann wolnostojących, konserwacji automatycznej sieci zraszającej; 

2) dla części II: konserwacji letniej sieci wodno-kanalizacyjnej, konserwacji pompowni, codziennych 
prac porządkowych przy zbiornikach wodnych, codziennych prac porządkowych oraz bieżącej obsługi 
fontann wolnostojących. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac - stanowią załącznik        
nr 2 do umowy. 

6. Kosztorysy cenowe – stanowią załączniki nr 1/I -II do SIWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na dwie części. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp polegających na zwiększeniu krotności (zakresu prac) związanych z bieżącym utrzymaniem 
i konserwacją zbiorników wodnych i sieci wod. - kan oraz fontann: 

 grabienie trawników na skarpach, 

 wykaszanie skarp ze zgrabieniem, 

 usuwanie kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających, 

 hakowanie roślin dennych, 

 zamiatanie dna zbiorników, 

 konserwacja: sieci letniej wod.- kan., pompowni, automatycznej sieci zraszającej 

 codzienne prace porządkowe, 

 naprawa dna zbiorników i brzegów oraz zabezpieczeń z kiszek faszynowych. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2017 r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu: 

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23; 

b) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 -„który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a)  posiadania zdolności technicznej i zawodowej: 

DLA CZĘŚCI I 

  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje nie mniej niż jedną usługę polegającą na utrzymaniu zbiorników 
wodnych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł  brutto (wartość prac wykonanych na dzień 
składania ofert). 

   Zakres prac wykonywanych w ramach umowy powinien obejmować minimum poniżej wymienione 
prace:  codzienne prace porządkowe przy zbiornikach wodnych,  usuwanie kożucha roślin i 
zanieczyszczeń pływających,  hakowanie roślin dennych. 
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DLA CZĘŚCI II 

   Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje nie mniej niż jedną usługę polegającą na utrzymaniu zbiorników 
wodnych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł  brutto (wartość prac wykonanych na dzień 
składania ofert). 

   Zakres prac wykonywanych w ramach umowy powinien obejmować minimum poniżej wymienione 
prace: codzienne prace porządkowe przy zbiornikach wodnych, usuwanie kożucha roślin i 
zanieczyszczeń pływających, hakowanie roślin dennych. 

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

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 2)  lit. a) 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                                     
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 4. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski 
dokument zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z  postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
Uwaga: W jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w ”części IV: Kryteria kawalifikacji” 
zamawiający wymaga aby wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie 
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia, określonego  
przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu zamawiający dokona w oparciu o stosowne 
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 
zamawiającego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski 
dokument zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postepowaniu,  brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa jednolity europejski dokument zamówienia o którym mowa w rozdz. VI. 
1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:   
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1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.     

2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 1, 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, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 1, składa dokument o którym mowa w pkt 1 lit a), w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 4 pkt 1 i 2. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

6. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Zarząd Oczyszczanie Miasta Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, Dział 
Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@zom.waw.pl, a faksem na nr (22)628-26-74. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie  zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 

 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Anna Pisarczyk 

stanowisko służbowe: Kierownik Działu Parków 

tel.: 22/277-04-52; pok. 403 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 
imię nazwisko: Andrzej Steć   

stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-06; pok. 301 

imię nazwisko: Mirosława Trybuch   

stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-04; pok. 308 
 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany 

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

1) część I      – 19 000,00 zł.; 

2) część II     – 15 000,00 zł.; 
2. Wadium może być wniesione w: 

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 2014 r. poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zarządu Oczyszczania Miasta w Banku 

Citibank Handlowy S.A. w Warszawie nr rachunku 03 1030 1508 0000 0005 5005 4035 z dopiskiem na 
przelewie: „Wadium w postępowaniu ZOM/KP/31/16 na „Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach 
ogólnomiejskich m. st. Warszawy”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

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

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ; 

2) wypełniony kosztorys cenowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -
1/II - w zależności od części na jakie składana jest oferta; 

3) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ, wypełniony zgodnie z instrukcją jego wypełnienia zamieszczoną przez 
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf; 

4) oświadczenia  (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2-3 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);  

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (o ile dotyczy); 

6) potwierdzenie wniesienia wadium; 

7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

8) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie 
wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

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

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

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

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 

Zarząd Oczyszczania Miasta  

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa 

„oferta ZOM/KP/31/16 w postępowaniu na 

„Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach ogólnomiejskich m. st. Warszawy” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

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

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 



9 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą 
SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym 
w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 11/19 w Sekretariacie, pok. 303               
do dnia 25 listopada 2016 r., do godziny 9.00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 
w rozdziale X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Ofertę złożoną po terminie, zamawiający zwróci po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pok. 106, w dniu 25 listopada 2016 r.,                         
o godzinie 9.15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zom.waw.pl. informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
SIWZ) ceny ofertowej brutto stanowiącej poz. 14 - z załącznika nr 1/I do SIWZ lub poz. 16 z załącznika nr 
1/II do SIWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca 
obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w kosztorysie cenowym. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

http://www.zom.waw.pl/
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7. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 
a oferta ta zawiera niższą cenę niż zaoferowana w ofercie pisemnej, zobowiązany będzie w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony kosztorys cenowy (wg zał. nr 1/I- 
1/II do SIWZ), uwzględniający wynik aukcji. Ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w ofercie 
złożonej pierwotnie na piśmie i  mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co 
najwyżej równa cenie zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska 
najwyższą liczbę punktów w kryterium „ cena ofertowa brutto”, według następującego wzoru: 

2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru. 

4. W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca taką samą 
najniższą cenę, zamawiający za ofertę z najniższą ceną uzna tę ofertę, która została złożona, jako pierwsza. 

 

XIV. Aukcja elektroniczna 
1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty 

niepodlegające odrzuceniu dla każdej części zamówienia. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej 
zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Oferty. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika 
powinien spełniać następujące wymagania: 

 posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 
7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 

 być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 
1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 

 posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft 
Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 

 posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za 

pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, 
którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.  

5. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, 
składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.  

6. Warunki, na jakich wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące: 

 Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez zamawiającego  w zaproszeniu do 
udziału w aukcji elektronicznej. 

 Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta: 
1) jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub 
2) po upływie 30 min. od czasu jej otwarcia - nie przewiduje się przedłużenia czasu trwania aukcji i 

możliwości składania postąpień po upływie 30 min. 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

 cena ofertowa 
brutto 

(dla poszczególnych  
części zamówienia) 

 

100% 

 

100 

Cena najtańszej oferty 
C = -----------------------------------------  x 100 pkt 

Cena badanej oferty 
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 Minimalna wartość postąpień na poszczególne części zamówienia to:  
1) część I   - 6 000,00 zł. 
2) część II  - 5 000,00 zł. 

 Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie kryterium ceny nie może być mniej korzystna 
od poprzedniej złożonej oferty. 

 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. W toku aukcji elektronicznej każdemu wykonawcy biorącemu w niej udział, na bieżąco będą udostępniane, 
w szczególności informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji 
najkorzystniejszej oferty. 

8. Kryterium oceny ofert licytowanym w toku w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację 
poszczególnych części zamówienia.  Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest 
cena brutto zaproponowana przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej dla danej części 
zamówienia. 

9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, 
zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 
2 pkt 6) ustawy. 

10. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 
11. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, 

zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia na podstawie 
liczby punktów przyznanych ofertom pisemnym. 

12. W przypadku, gdy zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać 
w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania 
ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w pkt. XI. 1) SIWZ.  

13. W pkt. 4 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu wykonawcy 
w trakcie aukcji elektronicznej.   

14. Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl. 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

1) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy), 

2) informacje dotyczące podwykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy (o ile dotyczy), 

3) kserokopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności 
kontraktowej oraz deliktowej. 

2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art.93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

http://aukcje.um.warszawa.pl/
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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 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 z późn. zm.). 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto podane przez zamawiającego 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy.  
2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2. 

oryginalny dokument zabezpieczenia należy złożyć w pok. 203 nie później niż w dniu zawarcia umowy. 
Okres ważności zabezpieczenia powinien uwzględniać termin określony w § 4 wzoru umowy. 

4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1) Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.  

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

 

 

 

Załączniki:  

1) Formularz oferty – zał. nr 1; 

2) Kosztorysy cenowe – zał. nr 1/I – 1/II; 

3) Oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zał. nr 2; 

4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3; 

5) Wzór umowy – zał. nr 4 
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Oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/31 /16 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTY 
 

1. DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca/Wykonawcy: ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Adres: .................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

REGON:……………………………………………………………………………..NIP: ..............................................................  

Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ...........................................................  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym: ...............................................................................................  

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

faks ………………………………………………………………………. e-mail:  ..................................................................................    

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): .....................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Utrzymanie zbiorników 

wodnych w parkach ogólnomiejskich m. st. Warszawy” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

1) część I -  za cenę ofertową brutto ………………………………………………………………………………………………………….. zł. 
zgodnie z poz. „14” z załącznika nr 1/I do SIWZ; 

 

2) część II -  za cenę ofertową brutto ………………………………………………………………..…………………..………………….. zł. 
zgodnie z  poz. „16” z załącznika nr 1/II do SIWZ.  

 

2. OŚWIADCZENIA: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

4) wadium w wysokości……………………PLN (słownie:……………………..złotych), zostało wniesione 
w dniu.........................................................,w formie: ….................................................................................... 

 prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujące konto: …...………………........................................................................w Banku………………………….; 

3. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto; 
3) …….. ..............................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  
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4. AUKCJA ELEKTRONICZNA: 

Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. .....................................................  

adres e-mail do korespondencji…………………………………………………………………………….................................................. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
           Strona 

1) .......................................................................................................................   ..............  

2) .......................................................................................................................   ..............  

3) .......................................................................................................................   ..............  

4) .......................................................................................................................   ..............  

5) .......................................................................................................................   ..............  

6) .......................................................................................................................   ..............  

7) .......................................................................................................................   ..............  

8) .......................................................................................................................   ..............  

9) .......................................................................................................................   ..............  

10) .....................................................................................................................   ..............  

 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                      ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                        ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy  
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Oznaczenie sprawy:  ZOM/KP/31 /16 

Załącznik Nr 1/I do SIWZ 

  Część I       Załącznik nr 1 do umowy 

Kosztorys cenowy 

  

 

Lp. Wyszczególnienie Obiekt Jednostka
Cena jedn. 

netto

Ilość 

jednostek
Krotność

Wartość 

bez Vat
% VAT Wartość z Vat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Grabienie trawników na skarpach zbiorników Kanał Piaseczyński m2 13330,00 2 8

2 Wykoszenie skarp ze zgrabieniem Kanał Piaseczyński m2 13330,00 2 8

3 Usuwanie kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających Pole Mokotowskie m2 16300,00 6 8

Park Ujazdowski m2 6000,00 6 8

Kanał Piaseczyński m2 18355,00 6 8

Park Ujazdowski m2 6000,00 1 8

Pole Mokotowskie m2 16300,00 1 8

Kanał Piaseczyński m2 18355,00 1 8

5 Oczyszczeniem zbiorników, łączników i mis z mułu i 

zanieczyszczeń oraz zamiatanie zbiorników po całkowitym 

spuszczeniu wody ze zbiorników

Kanał Piaseczyński m2 

18355,00 1 8

Pole Mokotowskie m2 16300,00 1 8

Park Ujazdowski m2 6000,00 1 8

6 Zamiatanie dna zbiorników Pole Mokotowskie m2 16300,00 1 8

7 Naprawa dna zbiornika i brzegów Pole Mokotowskie m2 80,00 1 8

Park Ujazdowski m2 75,00 1 8

Kanał Piaseczyński m2 100,00 1 8

8 Konserwacja letniej sieci wod.-kan Park Ujazdowski 9,00 1 23

Pole Mokotowskie 9,00 1 23

Plac Na Rozdrożu 9,00 1 23

Kanał Piaseczyński 9,00 1 23

9 Konserwacja pompowni Park Ujazdowski 12,00 1 23

Plac Na Rozdrożu 12,00 1 23

Pole Mokotowskie 12,00 1 23

10 Codzienne prace porządkowe przy zbiornikach wodnych Pole Mokotowskie 12,00 1 8

Kanał Piaseczyński 12,00 1 8

Park Ujazdowski 12,00 1 8

11 Codzienne prace porządkowe oraz bieżąca obsługa fontann 

wolnostojących Pole Mokotowskie

12,00 1 8

Plac Na Rozdrożu 12,00 1 8

Park Ujazdowski 9,00 1 23

Pole Mokotowskie (część śródmiejska)
9,00 1 23

13 Zarybianie zbiornika wodnego na okres wiosenno jesiennym Park Ujazdowski ryczałt 1,00 1 23

14 OGÓŁEM KWOTA X X X X X

.......................................................................

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) 

 przedstawiciela (-li) Wykonawcy

ryczałt 

miesięczny

ryczałt 

miesięczny

4 Hakowanie roślin dennych z całej powierzchni zbiornika 

wodnego 

ryczałt 

miesięczny

ryczałt 

miesięczny

ryczałt 

miesięczny

Konserwacja automatycznej sieci zraszającej12
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Oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/31 /16 

Załącznik Nr 1/II do SIWZ 
  Część II       Załącznik nr 1 do umowy 

Kosztorys cenowy 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Obiekt Jednostka
Cena jedn. 

netto

Ilość 

jednostek
Krotność Wartość bez Vat % VAT Wartość z Vat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Grabienie trawników na skarpach zbiorników Park Skaryszewski m2 9200,00 2 8

2 Wykoszenie skarp ze zgrabieniem Park Skaryszewski m2 9200,00 2 8

3 Mechaniczne koszenie dna kosiarką pływającą z pow. 30% 

lustra wody wraz z usunięciem kożucha roślin i zanieczyszczeń 

pływających

Park Skaryszewski - Jez. Kamionkowskie m2 

21000,00 2 8

4 Usuwanie kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających Ogród Saski m2 2000,00 6 8

Park Fosa i Stoki Cytadeli m2 2250,00 6 8

Park Skaryszewski-stawy m2 32025,00 6 8

Park Skaryszewski  - Jez. Kamionkowskie m2 7000,00 2 8

5 Naprawa zabezpieczenia z kiszek faszynowych Park Skaryszewski mb 500,00 1 8

6 Hakowanie roślin dennych z całej powierzchni zbiornika 

wodnego 

Park Skaryszewski - stawy m2 32025,00 1 8

park Fosa i Stoki Cytadeli m2 2250,00 1 8

Ogród Saski m2 2000,00 1 8

7 oczyszczenie strefy przybrzeżnej
Park Skaryszewski m2 2600,00 1 8

8 Oczyszczeniem zbiorników, łączników i mis z mułu i 

zanieczyszczeń oraz zamiatanie zbiorników po całkowitym 

spuszczeniu wody ze zbiorników
Park Skaryszewski m2 

1785,00 1 8

Park Fosa i Stoki Cytadeli m2 2250,00 1 8

Ogród Saski m2 2000,00 1 8

9 Zamiatanie dna zbiorników Park Fosa i Stoki Cytadeli m2 2000,00 1 8

Park Skaryszewski m2 1785,00 1 8

10 Naprawa dna zbiornika i brzegów Park Skaryszewski m2 80,00 1 8

Park Fosa i Stoki Cytadeli m2 75,00 1 8

Ogród Saski m2 75,00 1 8

11 Konserwacja letniej sieci  wod.- kan. Ogród Saski 9,00 1 23

Park Fosa i Stoki Cytadeli 9,00 1 23

Park Skaryszewski 9,00 1 23

Park Praski 9,00 1 23

12 Konserwacja pompowni Ogród Saski 12,00 1 23

Park Skaryszewski 12,00 1 23

13 Codzienne prace porządkowe przy zbiornikach wodnych Park Fosa i Stoki Cytadeli 12,00 1 8

Park Skaryszewski 12,00 1 8

Ogród Saski 12,00 1 8

14 Codzienne prace porządkowe oraz bieżąca obsługa fontann 

wolnostojących Ogród Saski
ryczłt 

miesięczny

12,00 1 8

15 Zarybianie zbiornika wodnego na okres wiosenno jesiennym Ogród Saski ryczałt 1,00 1 23

16 OGÓŁEM KWOTA X X X X X

.......................................................................................

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) 

 przedstawiciela (-li) Wykonawcy

ryczałt 

miesięczny

ryczałt 

miesięczny

ryczałt 

miesięczny
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                              Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 

podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 1 zostaną automatycznie 

wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. (
1
) Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia (
2
) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

 

Dz.U. S numer [     ], data [[     ], strona [[     ], 

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:    2016/S 201-363177 z dnia 18 października 2016 .r. 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 

informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 

poziomie krajowym): [     ] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny 

serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia 

tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

 

Tożsamość zamawiającego (
3
)  Odpowiedź:  

Nazwa: 

ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA 
AL. JEROZOLIMSKIE 11/19; 00-508 WARSZAWA; POLSKA 
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć 
Tel. +48 22 277 04 06; FAX. +48 22 628 26 74 
E-mail: przetargi @zom.waw.pl 
Adres internetowy: www.zom.waw.pl 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia (
4
): Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach ogólnomiejskich 

m. st. Warszawy 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) (
5
): 

ZOM/KP/31/16 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 

wypełnić wykonawca. 

 
____________ 
(
1
) Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym 

zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
(
2
) W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo 

ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, 
ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

(
3
) Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich 

uczestniczących zamawiających. 
(
4
) Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

(
5
) Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

 



18 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: 
[     ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 
[     ] 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny 

krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma 

zastosowanie. 

[     ] 

Adres pocztowy: 
[     ] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów (
6
): 

[     ] 

Telefon: 
[     ] 

Adres e-mail: 
[     ] 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 
[     ] 

Informacje ogólne: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem (
7
)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone (
8
): czy 

wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym"(
9
) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach 

programów zatrudnienia chronionego? 

Jeżeli tak, 

[     ] Tak [     ] Nie 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych? 

[     ] 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub 

których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[     ] 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadcze- 

nie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[     ] Tak [     ] Nie [     ] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać 
część VI. 

 

 

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

a) [     ] 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę 
podać: 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ][     ] 

______________ 
(
6
) Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
7
) Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 

s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

(
8
) Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

(
9
) Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. 
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c) 
Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu 
do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym 
wykazie (

10
): 

c) [     ] 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w 
części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od 
przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 

      

e) 
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 
odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które 
umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio 
za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim? 

e)       

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 
[     ][     ][     ][     ] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (
11

)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak:  

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 

odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

a): [     ] 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 

wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

b): [     ] 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: c): [     ] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w 

odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć 

ofertę. 

[     ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: Odpowiedź: 

Imię i nazwisko, [     ] 

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: [     ] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [     ] 

Adres pocztowy: [     ] 

Telefon: [     ] 

Adres e-mail: [     ] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

[     ] 

_______________ 
(
10

) Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 

(
11

) Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.   



20 

  

 

 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu 

spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV 

oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w 

części V? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia zawierającego informacje wymagane w niniejszej części sekcji A i B oraz w części III, należycie wypełniony i 

podpisany przez dane podmioty. 

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio 

do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których 

to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V (
12

) 

 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego 

zażąda.) 

 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo 

jakiejkolwiek części zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 

proponowanych podwykonawców: 

 [     ] 

 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji 

wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), 

których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

_______________ 

(
12

) Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 
 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej (
13

); 

2. korupcja (
14

); 

3. nadużycie finansowe (
15

); 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną (
16

); 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu (
17

); 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi (
18

). 

 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 
na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie 
podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek 
osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres 
wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal 
obowiązuje? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] (
19

) 

Jeżeli tak, proszę podać (
20

):  

a) 
datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on 
dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 

a) data: [     ], punkt(-y): [     ], powód(-ody): [     ] 

b) 
wskazać, kto został skazany [ ]; b) [     ] 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 
wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [     ] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 

 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] (
21

) 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki (
23

): [     ] 

(
13

) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczość 
zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

(
14

) Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji 
w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

(
15

) W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 

(
16

) Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

(
17

) Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

(
18

) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlów 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

(
19

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
20

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
21

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
22

) Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 

(
23

) Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność 
przedsięwziętych środków. 
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B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków  
dotyczących płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma 
siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 
  

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; a) [     ] a) [     ] 

b) jakiej kwoty to dotyczy? b) [     ] b) [     ] 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:   

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: c1) [     ] Tak [     ] Nie c1) [     ] Tak [     ] Nie 

— Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? — [     ] Tak [     ] Nie — [     ] Tak [     ] Nie 

— Proszę podać datę wyroku lub decyzji. — [     ] — [     ] 

— 
W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu wykluczenia: 

— [     ] — [     ] 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: c2) [     ] c2) [     ] 

d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności 
należnych podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu 
spłaty tych należności, obejmujące w stosownych 
przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? 

d) [     ] Tak [     ] Nie d) [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: 

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: 

  [     ] [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): (

24
) 

 [     ][     ][     ] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (
25

) 

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane 
bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe 
może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego" może obejmować kilka różnych postaci 
zachowania stanowiącego wykroczenie. 

 

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy (

26
)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? 

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [     ] 

______________ 

(
24

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
25

) Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE. 

(
26

) O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2  
dyrektywy 2014/24/UE. 
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Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: 

 
 
[     ] Tak [     ] Nie 

a) zbankrutował; lub       

b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 

      

c) zawarł układ z wierzycielami; lub       

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

      

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub       

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?       

Jeżeli tak:  

— Proszę podać szczegółowe informacje: — [     ] 

— Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji 
umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem 
mających zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej (

28
)? 

— [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego (

29
)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [     ] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? 

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 
[     ] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów 
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: 

[     ] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą 
doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi  
zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: 
[     ] 

(
27

) Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 

(
28

) Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-f) stało się obowiązkowe na mocy 
obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

(
29

) W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

(
30

) Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której 
nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne 
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? 

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [     ] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: [     ] Tak [     ] Nie 

a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów 
kwalifikacji; 

      

b) nie zataił tych informacji; 
      

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający; oraz 

      

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć 
na proces podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje  
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek 
zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

      

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] (
31

) 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [     ] 

___________ 

(
31

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ɑ lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

 

ɑ : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się 
do wypełnienia sekcji ɑ w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [     ] Tak [     ] Nie 

 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy (

32
): 

[     ] 

 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:  

   

 
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość 
świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: 

 [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny") roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący: 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

i/lub  

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący (

33
): 

(liczba lat, średni obrót): 

[     ],[     ][     ] waluta 

 
 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ] 

_______________ 

(
32

) Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych 
wymogów określonych w tym załączniku. 

(
33

) Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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2a) 

 
 
Jego roczny („specyficzny") obrót w obszarze działalności  
gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: 

 
 
rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

i/lub  

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w 
ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący (

34
): 

(liczba lat, średni obrót): 

[     ],[     ][     ] waluta 

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie  
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub 
specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, 
proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy 
lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[     ] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych (
35

) 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y (
36

) – oraz 
wartość): 

[     ],[     ](
37

) 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: 

[     ] [     ] waluta 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

6) 
W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 

[     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): 

 W okresie odniesienia (
38

) wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego rodzaju: 

[     ] 

 Roboty budowlane: [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

_____________ 
(
34

) Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

(
35

) Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 

(
36

) Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 

(
37

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(
38

) Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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1b) 
Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia (

39
) wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego rodzaju lub 
wyświadczył następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, 
daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych (

40
): 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): 

[     ] 

 Opis Kwoty Daty Odbiorcy  

                          

 

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników 
technicznych lub służb technicznych (

41
), w szczególno- 

ści tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
[     ] 

 W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych o 
wykonanie robót: 

[     ] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz 
środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące: 

[     ] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[     ] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – 
wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 

 

 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (
42

) 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu 
środków naukowych i badawczych, jak również środków 
kontroli jakości? 

[     ] Tak [     ] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 

 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 

a) [     ] 

b) jego kadra kierownicza: b) [     ] 

7) 
Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł 
stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[     ] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach 
są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[     ],[     ] 

[     ],[     ] 
[     ],[     ] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[     ],[     ] 
[     ],[     ] 
[     ],[     ] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

[     ] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom (

43
) następującą część (procentową) 

zamówienia: 

[     ] 

(
39

) Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 

(
40

) Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do 

przedmiotowych dostaw lub usług. 

(
41

) W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których 

zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. 

(
42

) Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu, właściwy organ urzędowy 

państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 

(
43

) Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na 

potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II 
sekcja C). 
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11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:  

 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym 
nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:  

 Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub 
agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, 
potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które 
zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne 
środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 

[     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać 
przedstawione: 

[     ][     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione: 

[     ][     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
określiły obiektywne i niedyskryminaeyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć 
wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy 
przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa 
innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów: 

[     ] 

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać 
dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

[     ] Tak [     ] Nie (
45

) 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej (

44
), 

proszę wskazać dla każdego z nich: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ](
46

) 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach Il-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje 
dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (

47
), lub 

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (
48

), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w 
części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać 
część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 
referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.................] 

_____________ 
(
44

) Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 

(
45

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
(
46

) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
(
47

) Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć 
odpowiednia 
zgoda na uzyskanie takiego dostępu. 

(
48

) W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 

 
UWAGA:  

1) Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 

2) W jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w ”części IV: Kryteria kawalifikacji” 
zamawiający wymaga aby wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie 
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.  Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia, 
określonego  przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu zamawiający dokona                           
w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, na wezwanie zamawiającego. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oznaczenie sprawy:  ZOM/KP/31/16         

 

OŚWIADCZENIE 

 

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu na „Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach ogólnomiejskich m. st. 
Warszawy” zamieszczoną na stronie zamawiającego w dniu …………………………..….…...…, 
                      (wpisać datę ) 

 

działając w imieniu Wykonawcy: .................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
      (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

oświadczamy, że: 

 

1) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty -  nie należymy do grupy 
kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*); 

 

............................... 
(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

 

 

2) należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty*): 

 
- ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

............................... 
(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

Uwaga: 

- *) niepotrzebne skreślić - należy wypełnić pkt 1)  lub pkt 2)  

- Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.                          
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)”  
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 

Umowa zawarta w dniu ……………………. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/   /16 pomiędzy: 

Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481,  

w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 

11/19, 00-508 Warszawa,  zwany dalej Zamawiającym reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08, przez:  

 Tadeusza Jaszczołta – Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, a 
 

……………….. z siedzibą w Warszawie przy ……………………, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowym dla ……….. Wydział ……. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………….. o kapitale 

zakładowym w wysokości ………….. zł w całości wpłaconym, NIP …………….. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:  

 …………………..  - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta; 

 …………………..  - ………………… 
§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania utrzymanie zbiorników wodnych w następujących 
lokalizacjach  m.st. Warszawy: 
CZĘŚĆ I SIWZ * 

1) 

Lp Nazwa parku sieć 

letnia 

Fontanny 

wolnostojące 

Fontanny/ 

tryskacze na 

stawach  

kaskady poidełka zbiorniki 

wodne 

pow. (m
2
) 

lustra wody 

1. 
Park 

Ujazdowski 
X _______ ______ X X X 6 000 

2. 
Kanał 

Piaseczyński 
X X X _______ ______ X 18 355 

3. 
Pole 

Mokotowskie 
X X X _______ ______ X 

16 300 

 

4. 
Plac na 

Rozdrożu 
_____ X _______ _______ ______ _______ _______ 

 

CZĘŚĆ II SIWZ * 
1) 

Lp Nazwa parku sieć 

letnia 

Fontanny 

wolnostojące 

Fontanny/ 

tryskacze 

na stawach 

kaskady poidełka zbiorniki 

wodne 

pow. (m
2
) 

lustra wody 

1. 
Park 

Skaryszewski 
X 

_______ 
_______ 

 

X 

_______ 
X 

70 000 + 

32 025 

2. Ogród Saski X X X ______ X X 
2 000 

 

3. 
Park Fosa i 

Stoki Cytadeli 
X X X 

______ _______ 
X 2 250 

4. Park Praski X 
_______ _______ ______ X _______ _______ 

                                                           
* 1) zapis zależny od części zamówienia, której dotyczyć będzie umowa 
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2. Zakres prac i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1. 
3. Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac określa załącznik nr 2. 

 

§ 2 
[Czas obowiązywania] 

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2017 roku. 
 

§ 3 

[Warunki wykonania umowy] 

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający do 4-go dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną harmonogram prac na 

dany miesiąc, określający zakres prac i terminy ich wykonywania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia harmonogramu prac na dany 

miesiąc w terminie 24 godzin. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z warunkami wykonania umowy i standardami 

jakości wykonania prac określonymi w załączniku nr 2 oraz wszelkimi innymi warunkami określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/     /16. 

5. Lokalizację i szczegółowe zestawienie danych o zbiornikach wodnych, sieciach wod. – kan. automatycznych 

sieciach zraszających i fontannach określa załącznik 3. 

6. Potwierdzenie prawidłowego wykonania prac nastąpi w protokole odbioru sporządzonym  

i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół sporządza się ostatniego dnia 

miesiąca, a w przypadku gdy jest to sobota lub ustawowo wolny dzień od pracy – w pierwszy roboczy dzień 

następnego miesiąca, na podstawie kontroli w terenie z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania prac. Stwierdzenie nieprawidłowości wykonania prac 

stwierdzone zostanie w protokole podpisanym przez strony, z zastrzeżeniem ust. 8, 

8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swojego 

przedstawiciela do udziału w kontroli. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej 

godziny od wezwania lub w przypadku odmowy podpisania protokołu, Zamawiający sporządzi jednostronny 

protokół kontroli, który będzie podstawą do naliczenia kar umownych. 

9. Rekontrole przeprowadzone będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego wykonania 

zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone obustronnym protokołem  

z rekontroli. W rekontroli oprócz przedstawiciela Zamawiającego obowiązkowy jest udział upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez konieczności zmiany niniejszej umowy do: 

1) ewentualnego wstrzymania prac przewidzianych do realizacji w ramach umowy np.  

w przypadku anomalii pogodowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

2) zmiany zakładanych krotności prac (kolumna 7 załącznika 1) Powyższa zmiana zostanie dokonana 

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, panujących warunków atmosferycznych, wyłączenia 

fragmentu parku i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

11. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 10 pkt. 2), będą każdorazowo uwzględniane w harmonogramie, 

o którym mowa w ust.2 lub w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie miesiąca, Wykonawca zostanie 

poinformowany o nich telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Otrzymanie ich Wykonawca potwierdzi 

telefonicznie i drogą elektroniczną w terminie 24 godzin od otrzymania informacji. 
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§ 4 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w kwocie …………………………...……………zł  
/słownie złotych:………………………………..…./ w formie …………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym do zapłacenia kar umownych oraz odsetek w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwrócone: 
a) 70 % w terminie 30 (trzydziestu) dni od uznania należytego wykonania umowy. 
b) 30 % w terminie 15 (piętnastu) dni od daty zakończenia rękojmi. 

 

§ 5 

[Wynagrodzenie, termin zapłaty] 

1. Za prawidłowe wykonanie prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne łączne wynagrodzenie nie wyższe 
niż:…………….zł brutto (słownie złotych:   ………..………………). 

2. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną w § 2, umowa 
ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych oświadczeń, a Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez 
Wykonawcę, określone w sporządzonym każdorazowo protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT każdorazowo stanowić będzie kosztorys powykonawczy. Forma 
kosztorysu oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kosztorysu w formie elektronicznej. 

5. Wykonawca za prawidłowo wykonane i odebrane prace będzie wystawiał raz w miesiącu,  
w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawnych, fakturę VAT, płatną w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, gdzie wskazać należy jako: 
 
a)      Nabywcę: 
Miasto Stołeczne Warszawa 
Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 
 

b)     Odbiorcę i płatnika: 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 
 

oraz dostarczy ją na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. 
6. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 12 ust. 3 i obejmują całość wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki i nakłady (koszty transportu, 
materiałów itd.)  

7. Zapłata należności dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 

[Kary umowne] 

1. W przypadku niewykonania prac w terminie wyznaczonym w miesięcznym harmonogramie Zamawiający 
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dla każdego 
rodzaju prac. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków wykonania umowy lub standardów 
wykonywania prac określonych w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
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3. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca zlecił kierowanie pracami osobie, która nie posiada kwalifikacji 
zawodowych określonych w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym prace były wykonywane pod kierownictwem tej osoby. 

4. Podstawę naliczenia kary będą stanowiły protokoły kontroli, o których mowa w § 3 ust. 7. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie not 

księgowych. 
6. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 
7. W zakresie obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej związanej 

z zatrudnieniem pracowników Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w załączniku 
nr 7, a w przypadku: 

a) stwierdzenia w toku kontroli, iż prace wykonują inni pracownicy, niż wskazani  
 przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

b) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w załączniku nr 7 pkt 1 ppkt 
1.1., Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

c) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia pracowników 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 2 000,00 zł. 

 

§ 7 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu 
mechanicznego przy realizacji prac. 

3. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej oraz odpowiedzialności deliktowej. 
Kserokopia właściwej polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy wypada on w dzień wolny 
od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego, do odczytu stanu liczników wodnych i elektrycznych 
w punktach wymienionych w załączniku nr 5 do umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy wypada on w dzień wolny 
od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego, do odczytu stanu podliczników wodnych 
rejestrujących zużycie wody i energii elektrycznej przez podmioty, posiadające porozumienie z Zamawiającym 
i korzystające z sieci na terenie parków . Punkty przeznaczone do odczytu wymienione są w załączniku nr 5 do 
umowy .  

6. Dane z liczników Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu osobiście lub pocztą elektroniczną 
w dniu wykonania odczytu, w postaci protokołu, którego wzór dostarczy Zamawiający.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich 
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 

§ 8 

[Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy oraz zakupiony materiał zastosowany do 
wykonania bieżących konserwacji i napraw.  

2. Dokument gwarancyjny prac naprawczych stanowi załącznik nr 6 do umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia 

z tytułu rękojmi. 
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§ 9 

[Rozwiązanie i odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 
a) naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący warunków realizacji umowy oraz zasad wykonania prac 

zawartych w załączniku nr 2; 
b) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy łącznie kwotę 30 000,00 zł (słownie 

złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 
2. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn określonych w ust. 1 – niezależnie od kar 

umownych naliczonych na podstawie § 6 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę umowną 
w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

[Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna] 

1. Do realizacji prac określonych w części II załącznika nr 2 do umowy w pozycjach 8-12 (dot. części I SIWZ)
2
* oraz 

w pozycjach 11-14 (dot. części II SIWZ)*
2)

, Wykonawca zatrudni nie mniej niż 2 pracowników w oparciu o 
umowę pracę w wymiarze minimum ½ etatu. 
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 

7 do umowy. 

2. W przypadku realizacji przez podwykonawcę powyżej określonych obowiązków związanych z zatrudnieniem 
pracowników, całkowita odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za prawidłową realizację klauzuli 
społecznej spoczywa na Wykonawcy. 

§ 11 

[Realizacja umowy przez Podwykonawców] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania prac. 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac [lub 

w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie].  
 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców, w poniżej 

określonym zakresie prac: 

a) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac […………………..……………..] 
b) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……………………………..…..] 

3. Zmiana zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja                                   z 
podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzednio poinformowania 
Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 2, w formie aneksu do umowy. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części umowy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego składa jednolite dokumenty, dotyczące podwykonawcy lub podwykonawców, o 
których mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

                                                           
*2) zapis zależny od części zamówienia, której dotyczyć będzie umowa 
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§ 12 

[Postanowienia dodatkowe] 

1. Wszystkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających 
z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia oferowanych jednostkowych cen netto 
podanych w załączniku nr 1 w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa 
cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. Wyżej wymieniona zmiana wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest Dział 
Parków.    

6. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy.                                                         
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 2 do umowy 

Część I 

I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY 

1. Prace winny być wykonywane zgodnie z comiesięcznym harmonogramem w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 

 

2. Prace wykonane Wykonawca zgłosi do odbioru z chwilą ich wykonania telefonicznie i pocztą elektroniczną na 
adres parki@zom.waw.pl  

 
3. Zamawiający potwierdzi wykonanie robót oraz będzie w trakcie miesiąca wpisywał zalecenia, uwagi 

i ustalenia, dokonywał ewentualnych zmian i uzupełnień w zakresie, które Wykonawca odbierze osobiście lub 
otrzyma je od Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną.    

 
4. Pracownicy wykonujący prace w terenie będą ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy – 

Wykonawcy. 

 
5. Wjazd samochodów do parku, na terenie którego położony jest konserwowany zbiornik wodny lub fontanna  

dozwolony jest wyłącznie pojazdami oznakowanymi logo firmy, na których wjazd Wykonawca otrzymał 
zezwolenie od Zamawiającego. 

 
6. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego jako 

drogi techniczne. Wjazd samochodów w inne rejony, wynikający z potrzeb dostawy materiałów koniecznych 
do wykonania prac albo remontów  powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

 
7. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac przez Wykonawcę zostaną usunięte na jego koszt 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
8. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w bieżących i innych 

kontrolach na wniosek Zamawiającego. 

 
9. Kierownik prac będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe – wyższe wykształcenie o kierunku 

melioracje lub inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria środowiska   + min. 2 lata praktyki. 
 

10. Za prace objęte umową będzie odpowiadał  
 

       Kierownik Prac – ……………………………………………………………………. 

       Do obowiązków Kierownika prac należy: 

1) bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w terenie 
2) organizacja prac w terenie zgodnie z przyjętymi  do wykonania harmonogramem na dany miesiąc 
3) udział w odbiorze zleconych prac  
4) prawidłowe sporządzanie kosztorysów 
5) kontrolowanie i ocena  jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów do wykonywanych  prac – 

niedopuszczenie do wykorzystania materiału wadliwego. 
6) bezpośrednia współpraca z działem Parków ZOM, 

O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika prac Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie. 

 

 

mailto:parki@zom.waw.pl
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11. Co najmniej 3 dni przed ustawowo wolnymi, świątecznymi dniami od pracy takimi jak  1 stycznia, 6 stycznia, 
Święta Wielkanocne, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, Święta Bożego 
Narodzenia, Wykonawca zobowiązany jest, podać telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną nazwisko i 
numer telefonu osoby, upoważnionej do podjęcia we współpracy z Zamawiającym działań w sytuacjach 
awaryjnych. 
 

12. O zaistniałych sytuacjach awaryjnych Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie 
oraz faksem lub pocztą elektroniczną natychmiast po stwierdzeniu takiego przypadku w terenie. 

 

II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA  
 

 

Lp. Rodzaj prac Standardy jakościowe wykonania prac 

1. Grabienie trawników na skarpach 
zbiorników  

Czynność jest przewidziana do wykonania na skarpach Kanału Piaseczyńskiego  2X 
w ciągu roku, w okresie wczesno wiosennym -marzec/kwiecień oraz jesiennym – 
listopad 
Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 
Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 
planowanym grabieniem, -Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.  
1. Ręczne wygrabienie skarp zbiorników z liści i zanieczyszczeń. 
2. Załadunek i wywóz zgrabionych liści i zanieczyszczeń na bieżąco. 
3. Czas trwania grabienia nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

Zgrabione liście i zanieczyszczenia ze skarp zbiorników należy usuwać na bieżąco 
każdego dnia. 

2. Wykoszenie skarp ze zgrabieniem Czynność jest przewidziana do wykonania na skarpach Kanału Piaseczyńskiego 2X 
w ciągu roku, w okresie od maja do września. 
Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 
Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 
planowanym koszeniem, - Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 
1. Ręczne lub mechaniczne koszenie skarp zbiorników, trawa powinna być koszona na 

wysokość 4-6 cm. 
2. Wygrabienie pokosu bezpośrednio po koszeniu  
3. Wywóz pokosu. 
4. Czas trwania koszenia nie może być dłuższy niż 4 dni robocze. 

Zgrabiony pokos ze skarp zbiorników należy usuwać na bieżąco każdego dnia.  

3. Usuwanie kożucha roślin i 
zanieczyszczeń pływających  

Czynność wykonywana 6 X w okresie od maja do października na zlecenie 
Zamawiającego, dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i 
zostaną określone przez Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co 
najmniej 7 dni przed planowanym usuwaniem kożucha, - Wykonawca zostanie 
poinformowany pocztą elektroniczną. 
1. Wydobycie ze zbiornika zanieczyszczeń pływających i roślin do głębokości 1 m – 

należy przyjąć głębokość usuwania kożucha do 1m. 
2. Odrzucenie na brzeg i złożenie zanieczyszczeń i roślin w pryzmy. 
3. Czas trwania usuwania kożucha roślin nie może być dłuższy niż   

- Kanał Piaseczyński –  5 dni robocze 
- Park Ujazdowski – 2 dni robocze 
- Pole Mokotowskie –  2 dni robocze. 

4. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń powinno się odbywać na bieżąco każdego dnia. 
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4. 

 

 

Hakowanie roślin dennych z całej 

powierzchni zbiornika wodnego  

Czynność wykonywana:  

- w parkach  Ujazdowskim i Pole Mokotowskie – 2 X w okresie od czerwca do września 

na zlecenie Zamawiającego 

- na Kanale Piaseczyńskim – 1 X w okresie od czerwca do września na zlecenie 

Zamawiającego. 

Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym hakowaniem, - Wykonawca zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną. 

1. Wydobycie ze zbiornika porostów i roślin korzeniących się w dnie(hakowanie) wraz 

z wydobyciem darni korzeniowej.  

2. Wydobycie roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody. 

3. Odrzucenie na brzeg i złożenie roślinności w pryzmy. 

4. Czas trwania hakowania roślin dennych nie może być dłuższy niż: 

    - Kanał Piaseczyński –  8 dni roboczych  

    - Park Ujazdowski – 3 dni robocze 

    - Pole Mokotowskie –  3 dni robocze 

5. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń powinno się odbywać na bieżąco każdego dnia. 

5. Oczyszczeniem zbiorników, 

łączników i mis z mułu i 

zanieczyszczeń oraz zamiatanie 

zbiorników po całkowitym 

spuszczeniu wody ze zbiorników 

Czynność przewidziana do wykonania w okresie jesiennym w miesiącach 

październik/listopad w parku Pole Mokotowskie i na Kanale Piaseczyńskim.  

Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym spuszczeniem wody, Wykonawca zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną. 

1. Po spuszczeniu wody, ręczne (bez wjazdu samochodów) usunięcie namułów i 

zanieczyszczeń wraz z dokładnym oczyszczeniem dna. 

2. Dokładne oczyszczenie bortnic z namułów i przerostów roślinnych. 

3. Załadunek bezpośrednio na środki transportu (podczas prac przy Kanale 

Piaseczyńskim -załadunek namułów wymaga dodatkowego przerzutu).  

4. Dopuszcza się czyszczenie dna wodą pod ciśnieniem. 

5. Należy wykonać przegląd dna zbiornika w celu stwierdzenia ewentualnych 

nieszczelności.  

6. Wywóz namułów po odmuleniu stawów i kanałów winien odbywać się na bieżąco 

każdego dnia . 

7. Po oczyszczeniu z namułów należy: 

    -Kanał Piaseczyński i  zbiornik w Parku Ujazdowskim  napełnić ponownie wodą – nie 

przewiduje się zamiatania zbiorników przed napełnieniem wodą. 

    -Oczyszczone z namułów dno w zbiorniku Pole Mokotowskie, po wyschnięciu  

należy dokładnie zamieść , zbiornik nie jest napełniany na okres zimowy. 

8. Prace wymienione w punktach 1-7  nie powinny trwać dłużej niż 4 dni robocze.  

6. Zamiatanie dna zbiorników   Czynność wykonywana w zbiorniku wodnym w Parku Pole Mokotowskie w okresie 

wiosennym przed napełnieniem zbiornika wodą – marzec/kwiecień. Dokładne 

terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym zamiataniem - Wykonawca zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną. 

1. Zamiatanie ręczne (bez wjazdu samochodów), 

2. Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń  w tym liści, gałęzi itp., 

3. Załadunek i wywóz zanieczyszczeń bezpośrednio po zamieceniu zbiornika. 

Zamiatanie zbiornika nie powinno trwać dłużej niż 2 dni robocze. 
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7. Naprawa dna zbiornika  

i brzegów  

Czynność przewidziana do wykonania 1 x w okresie jesiennym bezpośrednio po 

oczyszczeniu zbiorników z namułów po spuszczeniu wody w zbiornikach: w parku Pole 

Mokotowskie, Park Ujazdowski, Kanał Piaseczyński. 

Zastosowanie materiałów analogicznych jak w pozostałej część dna zbiornika. 

Likwidacja nieszczelności oraz uzupełnienie brakujących fragmentów poprzez 

zastosowanie płyt, wylewki betonowej  lub kamieni na dnie oraz brzegach zbiornika. 

Należy stosować wyłącznie beton wodoodporny. 

Czas trwania naprawy Zamawiający określi w zaleceniach – zależne to jest od 

powierzchni naprawianego dna zbiornika i brzegów. 

8. Konserwacja letniej sieci wod. – 

kan.  

Czynność wykonywana na bieżąco w okresie od marca do listopada. 

1. Codzienny przegląd przebiegu sieci, 

2. W przypadku stwierdzenia przecieku, należy wy wykonać: natychmiastowe 

zamknięcie dopływu wody, zabezpieczanie terenu w miejscach z występującymi 

przeciekami, wypompowanie wody , sprawdzenie wielkości  i dokładnego miejsca 

przecieku poprzez odkopanie sieci  - podejmowanie ww. działań po stwierdzeniu 

awarii przez Wykonawcę lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonawca po 

stwierdzeniu awarii i zamknięciu dopływu wody powinien natychmiast zawiadomić 

Zamawiającego 

3. Usuwanie przecieków poprzez zakładanie obejm remontowo-naprawczych, opasek 

lub wymianę odcinków przewodów sieci letniej. 

4. Bieżąca naprawa  hydrantów istniejących w terenie. 

5. Utrzymanie drożności - w przypadku stwierdzenie zatkania przewodów 

zanieczyszczeniami lub korzeniami, należy je udrożnić metodą ciśnieniową z 

jednoczesnym zastosowaniem specjalnej końcówki - wycinarki korzeni. 

6. Utrzymanie czystości w studzienkach ściekowych oraz drożności    

    przykanalików studzienek od zbiorników wodnych oraz fontann. 

7. Codzienne sprawdzanie stanu studzienek i przykanalików. 

8. Uruchomienie sieci na sezon letni wraz z jej odpowietrzeniem.  

9. Włączenie fontanny na kanale Piaseczyńskim, kaskady w parku Ujazdowskim, 

tryskaczy na stawie w parku Pole Mokotowskie i poidełka w parku Ujazdowskim  

na sezon letni  - kwiecień/maj. 

10. Otwarcie sieci na sezon letni – marzec/kwiecień w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

11. Napełnienie zbiornika w parku Pole Mokotowskie wodą – marzec/kwiecień. 

Dokładny termin napełnienia wodą zbiornika jest zależny od warunków 

atmosferycznych i zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na 

dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym napełnieniem zbiornika -  

Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

12. Wyłączenie fontanny na kanale Piaseczyńskim, kaskady w parku Ujazdowskim, 

tryskaczy na stawie w parku Pole Mokotowskie i poidełka w parku Ujazdowskim  

na sezon zimowy – październik.  

13. Zamknięcie sieci i wysuszenie sieci, spuszczenie wody na sezon zimowy – 

październik /listopad w porozumieniu z Zamawiającym. Dokładny termin 

planowanego zamknięcia sieci jest zależny od warunków atmosferycznych i 

zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub 

co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem sieci -  Wykonawca zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną. 

9. Konserwacja pompowni  Czynność wykonywana na bieżąco przez cały okres trwania umowy.  

1. Codzienny przegląd pompowni zarówno instalacji jaki i przewodów tłocznych. 

2. Bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych 

oraz urządzeń pompowni 
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3. Usuwanie przecieków w instalacji pomp i przewodów tłocznych oraz ssawnych. 

4. W sezonie letnim co najmniej 2 X w miesiącu wydobycie i dokładne oczyszczenie 

filtrów we wszystkich pompowniach z zanieczyszczeń, oczyszczenie studni 

ssawnych. 

5. Pompa obsługująca tryskacze w parku Pole Mokotowskie powinna być 1 X 

w miesiącu  ( maj-październik ) wydobyta i oczyszczona.  

6. 1 x w tygodniu oczyszczenie komory ssawnej (Pole Mokotowskie Cz. ochocka). 

7. Przy stwierdzeniu spadku ciśnienia wody lub zaobserwowania niepokojącej pracy 

agregatu i pompy np. zacinania się, nietypowych odgłosów itp. należy 

natychmiast wyłączyć urządzenia i zdemontować w celu sprawdzenia  przyczyny 

złej pracy. 

8. W przypadku stwierdzenie uszkodzenia pompy wykonanie naprawy. 

9. W przypadku zalania pompowni wodą opadową należy natychmiast 

wypompować wodę i osuszyć pomieszczenie/studnię. 

10. Utrzymanie czystości w pompowni przez cały sezon.  

10. Codzienne prace porządkowe przy 

zbiornikach wodnych 

Prace są prowadzone na bieżąco przez cały okres trwania umowy. 

Codzienne prace porządkowe winny być wykonywane przez 6 dni w tygodniu tj. od 

poniedziałku do soboty w okresie zimowym ( od listopada do kwietnia) do godz.10.00, 

a  przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w okresie wiosenno – letnim 

(od kwietnia do października), do godziny 8.00. 

1. Codzienne zbieranie zanieczyszczeń (papierów,  gałęzi, zanieczyszczeń  itp.)  z 
powierzchni lustra wody oraz terenu przyległego do zbiornika (do korony skarpy) i 
z wysp znajdujących się na danym zbiorniku. 

2. Usuwanie trawy i chwastów z obrzeży zbiorników. 
3. Wykuwanie przerębli w okresie zimowym. 
4. Codzienne sprawdzanie stanu pomostów dla kaczek. 
5. Budowa i naprawa  pomostów dla kaczek (ilość pomostów  – 8 szt.)   na Kanale 

Piaseczyńskim. 
6. Budowa i naprawa pomostów dla płazów (ilość pomostów:  6 szt.) na Kanale 

Piaseczyńskim. 
7. Utrzymanie w czystości dna  zbiornika w przypadku spuszczenia wody. 
8. Wiosenne doczyszczania brzegów zbiorników. 
9. Odczytywanie na koniec każdego miesiąca stanu liczników wodnych i elektrycznych 

w punktach wymienionych w załączniku nr 4 do umowy i przekazywanie danych 
Zamawiającemu. 

10. Odczytywanie na koniec każdego miesiąca na podlicznikach stanu zużycia wody 
i energii elektrycznej przez podmioty , posiadające porozumienie z ZOM  
i korzystające z sieci na terenie parków – punkty wymienione są w załączniku nr 4  
do umowy. 

11. Przekazywanie danych Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub osobiście 
danych z liczników w dniu wykonania odczytu. 

12. W przypadku zarybienia zbiornika w Parku Ujazdowskim, odławianie i utylizacja 
śniętych ryb. 

11. Codzienne prace porządkowe oraz 

bieżąca obsługa fontann 

wolnostojących  

Prace dotyczą fontanny na Placu na Rozdrożu oraz fontanny w parku Pole 

Mokotowskie (cz. śródmiejska) i prowadzone są na bieżąco przez cały okres trwania 

umowy 

Codzienne prace porządkowe  winny być wykonywane przez 6 dni w tygodniu tj. od 

poniedziałku do soboty  w okresie zimowym (od listopada do  kwietnia) do 

godz.10.00, a  przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w okresie 

wiosenno – letnim (od kwietnia do października), do godziny 8.00. 

1. Uruchomienie fontann na sezon letni – kwiecień/maj. 

2. Codzienne zbieranie zanieczyszczeń. 
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3. Dokładne oczyszczanie odpływów i filtrów. 

4. Udrażnianie dysz.  

5. Wymiana niezbędnych uszczelek i bezpieczników. 

6. 1 x w tygodniu oczyszczenie filtra w niecce fontanny (Pole Mokotowskie cz. 

śródmiejska). 

7. Codzienne oczyszczanie filtra piaskowego (Pole Mokotowskie cz. śródmiejska). 

8. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny. 

9. Bieżące czyszczenie części architektonicznych.i niecek basenów. 

10. Utrzymanie czystej wody z zastosowaniem środków chemicznych.. 

11. Zamknięcie fontann i spuszczenie wody na sezon zimowy 

12. Codzienna obsługa technologiczna  układu działającego w obiegu zamkniętym z 

jedną dyszą centralną i zestawem filtrującym wyposażonego w programowalną 

automatykę pracy pompy oraz uzupełniania wody w fontannie na terenie parku 

Pole Mokotowskie cz. śródmiejska polegająca na : 

a) Uzdatnianiu wody za pomocą tabletek multichlorowych oraz granulatu 

korygującego wielkość pH. Ilość granulatu należy dobrać w zależności od 

potrzeb. Orientacyjna ilość tabletek – 2 kg/miesiąc działania fontanny 

b) Utrzymywanie w wodzie fontanny na terenie Parku Pole Mokotowskie – 

część śródmiejska zawartości  

 chloru na poziomie około 3 mg/l.  

 utrzymanie wartości pH w granicach 7,2 - 7,7 gwarantuje skuteczne 

działanie tabletek chlorowych. Korektę pH reguluje się za pomocą 

granulatu wsypywanego bezpośrednio do niecki fontanny.  

Do pomiaru parametrów pH i zawartości chloru należy stosować miernik. 

Zamawiający ma prawo do kontroli parametrów jakości wody w fontannie. 

13. Codzienna obsługa technologiczna  fontanna na Pl. na Rozdrożu - dyszy głównej 

oraz 6 tryskaczy działających w obiegu zamkniętym. 

W celu uzyskania poprawnej jakości wody w fontannie należy stosować siarczan 

miedzi w zależności od potrzeb (orientacyjne zużycie około 25-30 kg rocznie).  

 

Uwaga.  

po spuszczeniu wody, w okresie od XI - III –codzienne zbieranie zanieczyszczeń, 

czyszczenie części architektonicznych i niecek basenów. W nieckach basenów nie 

należy dopuszczać do zalegania nieczystości. 

 

12. Konserwacja automatycznej letniej 

sieci zraszającej 

Czynność wykonywana na bieżąco w okresie od marca do listopada. 

1. Dokładny przegląd sieci po sezonie zimowym przed uruchomieniem, wymiana 

/naprawa  zniszczonych końcówek zraszaczy. 

2. Uruchomienie sieci na sezon letni wraz z jej odpowietrzeniem.- kwiecień. 

3. Codzienny przegląd letniej sieci zraszającej. 

4. Usuwanie przecieków. 

5. Utrzymanie drożności. 

6. Bieżąca wymiana uszkodzonych odcinków przewodów sieci zraszającej. 

7. Bieżąca wymiana końcówek zraszaczy. 

8. Bieżąca konserwacja i naprawy skrzynek sterowniczych. 

9. Ustawianie zegarów sterujących według zaleceń Zamawiającego. 

10. Zamknięcie sieci na sezon zimowy  
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13. Zarybianie zbiornika wodnego na 

okres wiosenno-jesiennym 

Zakup i wpuszczenie do stawu w Parku Ujazdowskim w okresie wiosennym – 

kwiecień/maj następujących ryb: karp koi o zabarwieniu łusek czerwonym 30 szt., 

tołpyga 10 szt., amur 10 szt.,     (Σ ok. 60 kg),  

Bieżące dokarmianie ryb specjalną karmą dla ozdobnych ryb stawowych. 

Odłowienie ryb jesienią. Przekazanie ryb do stawów hodowlanych. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 2 do umowy 

Część II 

I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY 
 

1. Prace winny być wykonywane zgodnie z comiesięcznymi harmonogrami w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 
 

2. Prace wykonane Wykonawca zgłosi do odbioru z chwilą ich wykonania telefonicznie  i pocztą elektroniczną na 
adres parki@zom.waw.pl  

 
3. Zamawiający potwierdzi wykonanie robót oraz będzie w trakcie miesiąca wpisywał zalecenia, uwagi 

i ustalenia, dokonywał ewentualnych zmian i uzupełnień w zakresie, które Wykonawca odbierze osobiście lub 
otrzyma je od Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną.    

 
4. Pracownicy wykonujący prace w terenie będą ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy – 

Wykonawcy. 

 
5.  Wjazd samochodów do parku, na terenie którego położony jest konserwowany zbiornik wodny lub fontanna  

dozwolony jest wyłącznie pojazdami oznakowanymi logo firmy, na których wjazd Wykonawca otrzymał 
zezwolenie od Zamawiającego. 

 
6. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego jako 

drogi techniczne. Wjazd samochodów w inne rejony, wynikający z potrzeb dostawy materiałów koniecznych 
do wykonania prac albo remontów  powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

 
7. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac przez Wykonawcę zostaną usunięte na jego koszt w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
8. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału 

w kontrolach. 

 
9. Kierownik prac będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe – wyższe wykształcenie o kierunku 

melioracje lub inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria środowiska   + min. 2 lata praktyki. 

 
10. Za prace objęte umową będzie odpowiadał  

 

Kierownik Prac – ……………………………………………………………………. 

       Do obowiązków Kierownika prac należy: 

1) bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w terenie 
2) organizacja prac w terenie zgodnie z przyjętym do wykonania harmonogramem na dany miesiąc 
3) udział w odbiorze zleconych prac  
4) prawidłowe sporządzanie kosztorysów 
5) kontrolowanie i ocena  jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów do wykonywanych  prac – 

niedopuszczenie do wykorzystania materiału wadliwego. 
6) bezpośrednia współpraca z działem Parków ZOM, 

O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika prac Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie. 

 

11. Co najmniej 3 dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, takimi jak  1 stycznia, 6 stycznia, Święta 

mailto:parki@zom.waw.pl
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Wielkanocne, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, Święta Bożego Narodzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest, podać telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną nazwisko i numer 
telefonu osoby, upoważnionej do podjęcia we współpracy z Zamawiającym działań w sytuacjach awaryjnych. 

12. O zaistniałych sytuacjach awaryjnych Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego 
telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną natychmiast po stwierdzeniu takiego przypadku w terenie. 
 
II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA  

 

Lp. Rodzaj prac Standardy jakościowe wykonania prac 

1 Grabienie trawników na 

skarpach zbiorników  

Czynność jest przewidziana do wykonania w parku Skaryszewskim 2X w ciągu roku, 

w okresie wczesno wiosennym -marzec/kwiecień oraz jesiennym – listopad.  

Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym grabieniem, -  Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

1. Ręczne wygrabienie skarp zbiorników z liści i zanieczyszczeń. 
2. Załadunek i wywóz zgrabionych liści i zanieczyszczeń na bieżąco. 
3. Czas trwania grabienia skarp nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych  
Zgrabione liście i zanieczyszczenia ze skarp zbiorników należy usuwać na bieżąco każdego 

dnia. 

2. Wykoszenie skarp ze 

zgrabieniem 

Czynność jest przewidziana do wykonania w parku Skaryszewskim 2X w ciągu roku, w 

okresie od maja do września. Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych 

i zostaną określone przez Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co 

najmniej 7 dni przed planowanym koszeniem, -  Wykonawca zostanie poinformowany 

pocztą elektroniczną . 

1. Ręczne lub mechaniczne koszenie skarp zbiorników,  trawa powinna być  koszona na 
wysokość 4-6 cm. 

2. Wygrabienie pokosu bezpośrednio po koszeniu  
3. Wywóz pokosu na bieżąco. 
4. Koszenie skarp nie może trwać dłużej niż 5 dni robocze. 
Zgrabiony pokos ze skarp zbiorników należy usuwać na bieżąco każdego dnia  

3. Mechaniczne koszenie dna 

kosiarką pływającą z pow.30% 

lustra wody wraz z usunięciem 

kożucha roślin i zanieczyszczeń 

pływających 

Czynność jest przewidziana do wykonania w parku Skaryszewskim – Jezioro 

Kamionkowskie - 2 X w okresie maj – wrzesień. 

Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym koszeniem, -  Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną . 

1. Koszenie dna kosiarką pływającą. 
2. Wydobycie ze zbiornika zanieczyszczeń pływających oraz roślin. 
3. Odrzucenie na brzeg i złożenie zanieczyszczeń i roślin w pryzmy. 
4. Czynność powinna być wykonywana nie dłużej niż 4 dni robocze. 
5. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń ułożonych w pryzmy należy wykonywać na 

bieżąco. 

4 Usuwanie kożucha roślin i 

zanieczyszczeń pływających  

Czynność wykonywana jest w okresie od maja do października. 

2 X dla parku Skaryszewskiego – Jez. Kamionkowskie – należy przyjąć gł.  powyżej 1m 

(min. 1,5-2 m) – dot. pasa przybrzeżnego  o szerokości nie mniejszej niż 2 m. 

6 X dla parków Ogród Saski, Park Fosa i Stoki Cytadeli, Park Skaryszewski-stawy  – należy  

przyjąć gł. do 1m 
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Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym usuwaniem kożucha, - Wykonawca zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną. 

1. Wydobycie ze zbiornika zanieczyszczeń pływających i roślin. 

2. Odrzucenie na brzeg i złożenie zanieczyszczeń i roślin w pryzmy. 

3. Czas trwania usuwania kożucha roślin nie może być dłuższy niż:   

      - Ogród Saski –  2 dni robocze, 

      - Park Fosa i Stoki Cytadeli– 2 dni robocze, 

      - Park Skaryszewski (stawy) – 2 dni robocze, 

      - Park Skaryszewski (Jez. Kamionkowskie) – 5 dni roboczych. 

4. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń powinno się odbywać na bieżąco każdego dnia. 

5 Naprawa ubezpieczenia z kiszki 

faszynowej 

Czynność jest przewidziana do wykonania w parku Skaryszewskim – jezioro 

Kamionkowskie i stawy –w okresie od maja do października. Przewidywana krotność 

wykonywania czynności – nie większa niż 3 X - zależna jest od bieżących potrzeb i długości 

odcinków zlecanych jednorazowo.  

Dokładne terminy zostaną określone przez Zamawiającego w harmonogramie na dany 

miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowaną naprawą, - Wykonawca zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną 

1. Odkopanie opaski. 

2. Wyciągnięcie kołków i usunięcie uszkodzonych materiałów poza obręb robót. 

3. Wbicie kołków. 

4. Założenie kiszek z połączeniem z kiszką istniejącą.  

5. Przybicie kiszek kołkami.  

6. Uszczelnienie kiszki wyciętą darniną. 

7. Uprzątnięcie terenu po zakończeniu pracy. 

Czas trwania naprawy Zamawiający określi w zaleceniach – zależne to jest od długości 

naprawianego odcinka faszyny. 

6 Hakowanie roślin dennych z 

całej powierzchni lustra wody 

Czynność wykonywana:  

- w Ogrodzie Saskim – 2 X w okresie od czerwca do września na zlecenie Zamawiającego 

- w parku Skaryszewskim na stawach oraz w parku Fosa i Stoki Cytadeli  – 1 X w okresie od 

czerwca do września na zlecenie Zamawiającego 

Dokładne terminy są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym hakowaniem, -  Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

1. Wydobycie ze zbiornika porostów roślin korzeniących się w dnie(hakowanie) wraz z 

wydobyciem darni korzeniowej.  

2. Wydobycie roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody.  

3. Odrzucenie na brzeg i złożenie roślinności w pryzmy. 

4. Czas hakowania roślin nie może być dłuższy niż: 

     - Ogród Saski –  2 dni robocze, 

     - Park Fosa i Stoki Cytadeli– 2 dni robocze, 

     - Park Skaryszewski (stawy) – 8 dni roboczych. 

5. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń powinno się odbywać na bieżąco każdego dnia. 

7. Oczyszczenie strefy 

przybrzeżnej  

Czynność wykonywana w Parku Skaryszewskim 1 x w okresie jesiennym – 

wrzesień/październik /listopad w zbiornikach w parku Skaryszewskim. 

Dokładny termin jest zależny od warunków atmosferycznych i zostanie określony przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym czyszczeniem, -  Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

1. Wydobycie ze zbiorników zanieczyszczeń, liści oraz roślin przy brzegu pasem o 

szerokości min. 2 m. 
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2. Odrzucenie na brzeg i złożenie zanieczyszczeń i liści w pryzmy  

3. Czas trwania oczyszczania strefy przybrzeżnej  nie może być dłuższy niż  3 dni . 

4. Wywiezienie roślin, zanieczyszczeń powinno się odbywać na bieżąco każdego dnia. 

8 Oczyszczeniem zbiorników, 

łączników i mis z mułu i 

zanieczyszczeń oraz zamiatanie 

zbiorników po całkowitym 

spuszczeniu wody ze 

zbiorników  

Czynność przewidziana do wykonania  1 x : 

 park Fosa i Stoki Cytadeli (zbiornik wraz z rowem przebiegającym w fosie) oraz 
Park Skaryszewski - w okresie jesiennym w miesiącach wrzesień/październik. 

 Ogród Saski – w okresie wczesno-wiosennym marzec /kwiecień 
Dokładny termin jest zależny od warunków atmosferycznych i ustalonych terminów 

spuszczenia wody - zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na dany 

miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym spuszczeniem wody, -  Wykonawca 

zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

1. Po spuszczeniu wody, ręczne (bez wjazdu samochodów) usunięcie namułów    i 
zanieczyszczeń wraz z dokładnym oczyszczeniem dna. 

2. Dokładne oczyszczenie bortnic z namułów i przerostów roślinnych 
3. Załadunek  bezpośrednio na środki transportu. 
4. Dopuszcza się czyszczenie dna wodą pod ciśnieniem.  
5. Należy wykonać przegląd dna zbiornika w celu stwierdzenia ewentualnych 

nieszczelności w przypadku stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń dna należy 
powiadomić Zamawiającego, w celu ustalenia zakresu oraz terminu ewentualnych 
prac naprawczych dna. 

6. Wywóz namułów po odmuleniu stawów winien odbywać się na bieżąco każdego dnia. 
7. Po oczyszczeniu z namułów należy: 

 oczyszczone z namułów zbiorniki w Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz zbiornik 
betonowy i papowy w Parku Skaryszewskim, po wyschnięciu należy dokładnie 
zamieść, zbiorniki nie są napełniane na okres zimowy, 

 zbiornik w Ogrodzie Saskim napełnić ponownie wodą.- nie jest wymagane 
zamiatanie zbiornika. 

8. Prace wymienione w pkt. 1- 7 nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych. 

9 Zamiatanie dna zbiorników Czynność wykonywana w zbiornikach wodnych w Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz w 

zbiorniku papowym i betonowym przy kaskadzie w parku Skaryszewskim w okresie 

wiosennym przed napełnieniem zbiornika wodą – marzec/kwiecień. 

Dokładny termin jest zależny od warunków atmosferycznych i ustalonych terminów 

otwarcia sieci na sezon letni i napełniania zbiorników - zostanie określony przez 

Zamawiającego w harmonogramie na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym zamiataniem -  Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

1. Zamiatanie ręczne. 
2. Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń  w tym liści, gałęzi itp.,  
3. Załadunek i wywóz zanieczyszczeń bezpośrednio po zamieceniu zbiornika. 

Zamiatanie zbiornika nie powinno trwać dłużej niż 2 dni robocze.  

10 Naprawa dna zbiornika i 

brzegów 

Czynność przewidziana do wykonania 1 x w okresie wczesnowiosennym przed 

napełnieniem zbiorników wodą (dot. Parków Fosa i Stoki Cytadeli oraz Skaryszewskiego) 

oraz bezpośrednio po oczyszczeniu zbiornika z namułów po spuszczeniu wody (dot. 

zbiornika w Ogrodzie Saskim). 

Zastosowanie materiałów analogicznych jak w pozostałej część dna zbiornika. Likwidacja 

nieszczelności oraz uzupełnienie brakujących fragmentów poprzez zastosowanie płyt, 

wylewki betonowej lub kamieni na dnie oraz brzegach zbiornika. Należy stosować 
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wyłącznie beton wodoodporny. 

Czas trwania naprawy Zamawiający określi w zaleceniach – zależne to jest od powierzchni 

naprawianego dna zbiornika i brzegów. 

11 Konserwacja letniej sieci wod.-

kan. 

Czynność wykonywana na bieżąco w okresie od marca do listopada. 

1. Codzienny przegląd przebiegu sieci, zabezpieczanie terenu w miejscach 

z występującymi przeciekami. 

2. W przypadku stwierdzenia przecieku, należy wykonać: natychmiastowe zamknięcie 

dopływu wody, zabezpieczenie terenu w miejscach z występującymi przeciekami, 

wypompowanie wody , sprawdzenie wielkości  i dokładnego miejsca przecieku poprzez 

odkopanie sieci  - podejmowanie ww. działań po stwierdzeniu awarii przez Wykonawcę 

lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonawca po stwierdzeniu awarii i 

zamknięciu dopływu wody powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego 

3. Usuwanie przecieków poprzez zakładanie obejm remontowo-naprawczych , opasek lub 

wymianę odcinków przewodów sieci letniej. 

4. Naprawa występujących w terenie hydrantów. 

5. Utrzymanie drożności - w przypadku stwierdzenie zatkania przewodów 

zanieczyszczeniami lub korzeniami, należy je udrożnić metodą ciśnieniową 

z jednoczesnym zastosowaniem specjalnej końcówki - wycinarki korzeni. 

6. Utrzymanie czystości w studzienkach ściekowych oraz drożności    

    przykanalików studzienek od zbiorników wodnych oraz fontann. 

7. Codzienne sprawdzanie stanu studzienek i przykanalików. 

8. Uruchomienie sieci na sezon letni wraz z jej odpowietrzeniem.  

9. Włączenie  fontann na stawie w parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz Ogrodzie Saskim, 

kaskady w Parku  Skaryszewskim oraz poidełka w Parku Praskim na sezon letni  - 

kwiecień/maj. 

10. Otwarcie sieci na sezon letni – marzec/kwiecień  w porozumieniu z Zamawiającym. 

11. Napełnienie zbiorników  w parkach Fosa i Stoki Cytadeli oraz zbiornika papowego 

i betonowego przy kaskadzie w Parku Skaryszewskim  wodą – marzec/kwiecień.  

Dokładny termin napełnienia wodą zbiorników jest zależny od warunków 

atmosferycznych i zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na 

dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym napełnieniem zbiornika – 

Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

12. Wyłączenie fontann na stawie w parku Fosa i Stoki Cytadeli, Ogrodzie Saskim, 

kaskady w Parku  Skaryszewskim oraz poidełek  w Parku Praskim i Ogrodzie Saskim  

na sezon zimowy – październik 

13. Zamknięcie sieci i spuszczenie wody na sezon zimowy – październik /listopad 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

Dokładny termin planowanego zamknięcia sieci jest zależny od warunków 

atmosferycznych i zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na dany 

miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem sieci - Wykonawca zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną. 

12 Konserwacja pompowni  Czynność wykonywana na bieżąco przez cały okres trwania umowy. 

1. Codzienny przegląd pompowni zarówno instalacji jak i przewodów tłocznych. 

2. Codzienna kontrola agregatów pompowych oraz urządzeń pomiarowych 

i klimatyzacyjnych. 

3. Bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz 

urządzeń pompowni. 

4. Kontrola urządzeń automatycznego włączania i wyłączania pracy pomy. 
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5. Usuwanie przecieków w instalacji pomp i przewodów tłocznych oraz ssawnych. 

6. Wydobycie 1 x w tygodniu kosza ssawnego oraz sit w dwóch studzienkach 

rewizyjnych (park Skaryszewski) i dokładne oczyszczenie. 

7. W sezonie letnim co najmniej 2 X w miesiącu wydobycie i dokładne oczyszczenie 
filtrów  z zanieczyszczeń, oczyszczenie studni ssawnych. 

8. Przy stwierdzeniu spadku ciśnienia wody lub zaobserwowania niepokojącej pracy 
agregatu i pompy np. zacinania się, nietypowych odgłosów itp. należy natychmiast 
wyłączyć urządzenia i zdemontować w celu sprawdzenia  przyczyny złej pracy. 

9. Codzienna kontrola pracy pompy. 
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pompy – wykonanie naprawy. 
11. W przypadku zalania pompowni wodą opadową należy natychmiast. wypompować 

wodę i osuszyć pomieszczenie/studnię. 
12. Utrzymanie czystości w pompowni przez cały sezon. 

13 Codzienne prace porządkowe 

przy zbiornikach wodnych 

Prace są prowadzone na bieżąco przez cały okres trwania umowy. 

Codzienne prace porządkowe winny być wykonywane przez 6 dni w tygodniu tj. od 

poniedziałku do soboty  w okresie zimowym ( od listopada do  kwietnia) do godz.10.00, a  

przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w okresie wiosenno – letnim (od 

kwietnia do października), do godziny 7 .00 w Ogrodzie Saskim i do godz. 8.00 w parkach 

praskim, Skaryszewskim oraz Fosa i Stoki Cytadeli.  

1. Codzienne zbieranie zanieczyszczeń (papierów, gałęzi , zanieczyszczeń itp.) 

z powierzchni lustra wody oraz terenu przyległego do zbiornika (do korony skarpy) i z 

wysp znajdujących się na danym zbiorniku. 

2. Usuwanie trawy i chwastów z obrzeży zbiorników. 

3. Koszenie przerostów trawy i roślin obrzeży kanału w Parku Fosa i Stoki Cytadeli– nie 

więcej niż 3 x w okresie od maja do września.  

Dokładny termin planowanego przykoszenia jest zależny od warunków 

atmosferycznych i zostanie określony przez Zamawiającego w harmonogramie na 

dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem sieci -  

Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną 

4. Wykuwanie przerębli w okresie zimowym.  

5. Codzienne sprawdzanie stanu pomostów dla kaczek. 

6. Budowa i naprawa  pomostów dla kaczek (ilość pomostów ustala Zamawiający – 2-3 

szt. W Parku Fosa i Stoki Cytadeli 

7. Utrzymanie w czystości dna  zbiornika w przypadku spuszczenia wody. 

8. Wiosenne doczyszczania brzegów zbiorników. 

9. Odczytywanie na koniec każdego miesiąca stanu liczników  wodnych i elektrycznych 

w punktach wymienionych w załączniku nr 4 do umowy i przekazywanie danych 

Zamawiającemu. 

10. Odczytywanie na koniec każdego na podlicznikach stanu zużycia wody i energii 

elektrycznej przez podmioty, posiadające porozumienie z ZOM  i korzystające z sieci 

na terenie parków – punkty wymienione są w załączniku nr 4  do umowy. 

11. Przekazywanie danych Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub osobiście danych 

z liczników w dniu wykonania odczytu. 

12. Regulacja poziomu wody w stawach i Jeziorze Kamionkowskim w parku 

Skaryszewskim, czyszczenia kraty na wylocie do rurociągu, zamykanie zastawek. 

13. W przypadku zarybienia zbiornika w Ogrodzie Saskim, odławianie i utylizacja 

padłych ryb. 
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14 Codzienne prace porządkowe 
oraz bieżąca obsługa fontann 
wolnostojących  

Prace dotyczą Fontanny Wielkiej w Ogrodzie Saskim i prowadzone są na bieżąco przez 
cały okres trwania umowy.  
Codzienne prace porządkowe  winny być wykonywane przez 6 dni w tygodniu tj. od 
poniedziałku do soboty  w okresie zimowym ( od listopada do  kwietnia) do godz.10.00, a  
przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w okresie wiosenno – letnim (od 
kwietnia do października), do godziny 8.00. 
1. Uruchomienie fontanny Wielkiej w Ogrodzie Saskim na sezon letni – kwiecień/maj. 
2. Codzienne zbieranie zanieczyszczeń.  
3. Dokładne oczyszczanie odpływów i filtrów. 
4. Udrażnianie dysz. 
5. Wymiana niezbędnych uszczelek, bezpieczników elementów oświetlenia-iluminacji. 
6. Codzienne oczyszczanie basenów fontanny. 
7. Mycie dolnych dwóch basenów basenów – 1 x w tygodniu. 
8. Mycie kielicha górnego 2 x w miesiącu. 
9. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny. 
10. Bieżące czyszczenie części architektonicznych. 
11. Utrzymanie czystej wody z zastosowaniem środków chemicznych. 
12. Zamknięcie fontanny i spuszczenie wody na sezon zimowy – październik. 
13. Codzienna obsługa technologiczna układu trzech niezależnych obiegów wody 

znajdujących się w Fontannie Wielkiej: 
-  7 dysz centralnych 
-  4 delfinów  
- filtra piaskowego polegająca na :  
a) codziennej kontroli prawidłowości działania stacji dozowania chemikaliów firmy 

ProMinent.  
b) wykonaniu kalibracji sond pomiarowych 1 x 2 tygodnie  
c) po kalibracji sond pomiarowych wykonaniu bieżącej regulacji  
d) codziennej kontroli automatycznego systemu dozowania ilości aktywnego tlenu 

(perhydrol), korekty poziomu pH oraz środków antyglonowych.  
e) stosowaniu następujących środków chemicznych do utrzymania prawidłowej 

jakości wody w Fontannie Wielkiej 

 616 kg (28 zbiorników  H2O2 (Bazrosoft) a. 22 kg) 

 250 kg (10 zbiorników pH minus a. 25 kg) 

 105 kg ( zbiorniki algycid  (Desalgin FC a. 35 kg) 
  Podane ilości należy traktować jako orientacyjne zużycie w skali roku.  

f) jeden raz w sezonie eksploatacyjnym (letnim) należy wymienić złoże filtrujące w 
filtrze piaskowym 

g) utrzymywanie w wodzie fontanny  

 Poziomu H202 w zakresie 25 +/- 20% jednostek ppm,  

 poziomu pH w zakresie 6,8 do 7,2.  
Zamawiający ma prawo do kontroli parametrów jakości wody w fontannie. 
Uwaga.  
po spuszczeniu wody, w okresie od XI - III –codzienne zbieranie zanieczyszczeń, 
czyszczenie części architektonicznych i niecek basenów. W nieckach basenów nie należy 
dopuszczać do zalegania nieczystości. 

15 Zarybianie zbiornika wodnego 
na okres wiosenno-jesiennym 

Zakup i wpuszczenie do stawu w Ogrodzie Saskim w okresie wiosennym – kwiecień/maj 
następujących ryb:  
karp koi o zabarwieniu łusek czerwonym  20 szt, amur 5 szt. (Σ ok. 25 kg).   
Bieżące dokarmianie ryb specjalną karmą dla ozdobnych ryb stawowych. 
Odłowienie ryb jesienią. Przekazanie ryb do stawów hodowlanych. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 3 do umowy 

Część I 

 

Szczegółowe zestawienie danych o zbiornikach wodnych, sieciach wod. – kan. automatycznych sieciach 

zraszających i fontannach. 

 

1. Park Ujazdowski 

 

Zbiorniki wodne 

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 6.000 m
2
 dno wybrukowane.  

Spuszczanie wody i czyszczenie dna zbiornika wykonywane jest w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż 

dwa razy do roku. 

 

Letnia sieć nawadniająca 

przewód  100 – 1161 mb,  

przewód PE-LD  32 mm do  63 mm – 384 mb 

 

Sieć kanalizacyjna 

kanalizacja  200 mm            – 330 mb 

kanalizacja PCV  200 mm     – 52 mb 

kanalizacja PCV  160 mm     – 159 mb 

łączna długość                       - 541 mb 

studzienki rewizyjne – 13 szt. 

studnie wodociągowe do nawadniania – 2 szt. 

studnie chłonne – 4 szt. 

 

Kaskada  

działająca w obiegu zamkniętym  

pompownia – 1 pompa AP-12 40.08 A1/3M 

przewód tłoczny PE  50 mm – 74 mb 

przewód ssący PCV 100 mm – 6 mb 

 

Poidełko  

Obieg otwarty zasilany z letniej sieci nawadniającej. 

 

Automatyczna sieć zraszająca 

długość 1010 mb   

zestawienie wyposażenia:  

zraszacze – 77 szt. 

sterowniki 2 szt. 

wyłączniki deszczowe – 2 szt. 

 

 

2. Kanał Piaseczyński 

 

Zbiorniki wodne 

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 18.355 m
2
 dno betonowe, bezpośrednio przy brzegu skarpy zbiornika 

betonowe lub o charakterze naturalnym.  
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Spuszczanie wody i czyszczenie dna zbiornika wykonywane jest w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż 

dwa razy do roku. 

 

Letnia sieć nawadniająca  

przewód  150 mm – 145 mb 

przewód  80 mm – 1250 mb 

przewód 50 mm – 620 mb 

 

Sieć kanalizacyjna 

kanalizacja  300 mm – 325 mb 

kanalizacja  200 mm – 30 mb + 40 mb = 70 mb 

kratki ściekowe – szt. 4 

 

Fontanna  

obieg otwarty zasilany z sieci wodociągowej (woda surowa) 

 

Pompownia  

brak 

 

 

3. Pole Mokotowskie 

 

Część  śródmiejska 

 

Zbiorniki wodne 

Nie występują. 

 

Letnia sieć nawadniająca 

zrealizowana w lipcu 2007 r. 

przewód PE 100 SDR 11  125 mm – 932 mb 

przewód PE 100 SDR 11  110 mm – 244,5 mb 

przewód PE 100 SDR 11  75 mm – 127,8 mb 

przewód PE 100 SDR 11  63 mm – 92,4 mb 

przewód PE 100 SDR 11  32 mm – 230 mb 

przewód PE 100 SDR 11  25 mm – 27 mb 

łączna długość 1653,7 mb 

zasuwy  100 mm z obudową – 5 szt. 

zasuwy  65 mm z obudową – 2 szt. 

zasuwy  50 mm z obudową – 1 szt. 

zasuwy  100 mm z kółkiem – 6 szt. 

zasuwy  50 mm z kółkiem – 6 szt. 

hydranty ogrodowe  25 mm – 21 szt. 

odpowietrznik  50 mm – 2 szt. 

studnia odwodnieniowa  1,5 m – 2 szt. 

studnia odwodnieniowa  1,2 m – 3 szt. 

studnia wodomierzowa  - 1,2 m – 1 szt. 

studnia wodomierzowa prostokątna – 1 szt. 

studnia dla zaworu elektromagnetycznego – 1 szt. 

zawór antyskażeniowy  100 BA – 1 szt. 
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Sieć kanalizacyjna  

przewód  300 mm – 200 mb 

przewód  200 mm – 365 mb 

kratki ściekowe – 7 szt. 

studnie rewizyjne 16 szt. 

 

Automatyczna sieć zraszająca 

 

zrealizowana w lipcu 2007 r. 

programator 

sterowanie zaworami 

zraszacze 

instalacja zasilania wodą – rury kształtki, złącza 

linie kroplujące – około 900 mb 

detektor deszczu  

 

Fontanna – zrealizowany w lipcu 2007 roku technologiczny układ działający w obiegu zamkniętym z jedną dyszą 

centralną i zestawem filtrującym wyposażony w programowalną automatykę pracy pompy oraz uzupełniania 

wody.  

Pompa filtra zasysa wodę za pomocą skimera umieszczonego w bortnicy fontanny i tłoczy ją na filtr piaskowy 

umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Woda po przefiltrowaniu powraca do niecki fontanny za pomocą 3 

dysz bocznych, po drodze wypłukując tabletki chlorowe znajdujące się w śluzie dozującej. Okresowo, podczas 

płukania złoża woda po przejściu przez filtr zrzucana jest do kanalizacji. 

Korektę pH reguluje się za pomocą granulatu wsypywanego bezpośrednio do niecki fontanny.  

 

Część ochocka 

 

Zbiorniki wodne 

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 16.300 m
2
 dno betonowe.  

Spuszczanie wody i czyszczenie dna zbiornika wykonywane jest w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż 

dwa razy do roku. 

 

Letnia sieć nawadniająca 

przewody  od 50 mm do 150 mm  - 7085 mb 

 

Sieć kanalizacyjna  

przewód  300 mm – 251 mb 

przewód  200 mm – 400 mb 

studnie rewizyjne – 20 szt. 

 

Kanał otwarty  

brzegi betonowe, długość 270 mb, szerokość w dnie 1 m 

 

Zestaw tryskaczy 

Ilość – 10 szt. 

działający w obiegu zamkniętym  

przewód  50 mm - 80 mb 
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Pompownia  

Agregat pompowy typ GC silnik SMV 6 15 kW 

przewód tłoczny  150 mm – 490 mb 

przewód ssący  300 mm – 40 mb 

 

 

4. Plac na Rozdrożu 

 

Fontanna 

działająca w obiegu zamkniętym  

1 pompa 600 – 1200 l/min silnik 8 kW 

przewód tłoczny  100 mm – 20 mb 

przewód ssący 150 mm – 12 mb 

 

Letnia sieć nawadniająca 

brak 

 

Sieć kanalizacyjna 

przewód  150 mm – 20 mb 

kratki ściekowe – 4 szt. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 3 do umowy 

Część II 

Szczegółowe zestawienie danych o zbiornikach wodnych, sieciach wod. – kan.  

 i fontannach. 

 

1. Park Skaryszewski 
 

Zbiorniki wodne 

Jezioro Kamionkowskie powierzchnia 70.000 m
2
 dno naturalne.  

Stawy powierzchnia 32.025 m
2
 dno naturalne, w tym staw „papowy” powierzchnia 1345 m

2
 dno wyłożone 

papą, a przy kaskadzie betonowe powierzchnia 440 m
2 

(powierzchnia łączna 1785 m
2
). Spuszczanie wody 

w sezonie zimowym wykonywane jest ze stawu „papowego” oraz kaskady. 

 

Letnia sieć nawadniająca  

przewód  200 mm – 355 mb 

przewód  150 mm – 250 mb 

przewód  100 mm - 590 mb  

przewód  50 mm – 1250 mb 

 

Sieć kanalizacyjna 

przewód  250 mm – 100 mb,  

kratki ściekowe - 14 szt. 

przykanaliki  200 mm – 120 mb 

 

Kaskada  

działająca w obiegu zamkniętym – pobór wody z Jeziora Kamionkowskiego 

pompownia – 1 pompa 16 kW  o wydatku 2000-3000 l/min 

przewód tłoczny  200 mm – 312 mb 

przewód ssący  500 mm – 60 mb 

 

 

2. Ogród Saski 
 

Zbiorniki wodne 

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 2.000 m
2
 dno betonowe. 

Spuszczanie wody i czyszczenie dna zbiornika wykonywane jest w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż 

dwa razy do roku. 

 

Letnia sieć nawadniająca 

przewód  100 mm - 165 mb 

przewód  80 mm – 365 mb 

przewód  50 mm – 205 mb 

 

Sieć kanalizacyjna  

przewód  300 mm – 30 mb 

przewód  200 mm – 327 mb 

przewód  150 mm – 240 mb 
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kratki ściekowe – 11 szt. 

 

Poidełko  

Obieg otwarty zasilany z letniej sieci nawadniającej. 

 

Tryskacz na stawie 

działający w obiegu otwartym – pobór wody z sieci wodociągowej 

przewód zasilający  50 mm, długość 25 mb 

 

Fontanna Wielka – zrealizowany w maju 2007 roku technologiczny układ trzech niezależnych obiegów wody 7 

dysz centralnych, 4 delfinów oraz filtra piaskowego. Wszystkie urządzenia fontanny pracują w trybie pełnej 

automatyki sterowanej komputerem umieszczonym w szafie sterującej. Jakość wody w fontannie ustalana jest 

za pomocą stacji dozowania chemikaliów firmy ProMinent. Stacja w sposób automatyczny steruje ilością 

aktywnego tlenu (perhydrol), koryguje poziom pH oraz dozuje środki antyglonowe. Warunkiem prawidłowej 

pracy stacji jest kalibracja sond pomiarowych. 

 

 

3. Park Fosa i Stoki Cytadeli 
 

Zbiorniki wodne 

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 2.000 m
2
 wraz z kanałem, dno betonowe.  

Rów przebiegający w fosie 250 m2 (długość rowu ok. 250 mb) 

 

Letnia sieć nawadniająca 

przewód  100 mm – 40 mb 

przewód  50 mm – 295 mb + 315 mb = 610 mb 

 

Sieć kanalizacyjna 

przewód  500 mm – 860 mb 

studzienki rewizyjne – 8 szt. 

 

Kanał otwarty  

brzegi betonowe 

łączna długość kanału 250 mb 

w tym: 

długość 160 m - szerokość 1 m 

długość 90 m - szerokość 2 m 

 

Tryskacze na stawie 

zasilane w obiegu otwartym z sieci miejskiej – 2 szt. 

przewód  55 mm – 50 mb 

 

 

4. Park Praski 
 

Zbiorniki wodne 

Nie występują. 
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Letnia sieć nawadniająca 

przewód  100 mm – 590 mb 

przewód  50 mm – 110 mb 

przewód  40 mm – 175 mb 

przewód  25 mm – 25 mb 

 

Sieć kanalizacyjna  

przewód  150 mm – 235 mb 

kratki ściekowe – 9 szt. 

studnie chłonne – 1 szt. 

 

Poidełko  

Obieg otwarty zasilany z letniej sieci nawadniającej. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 5 do umowy 

Część I 

WYKAZ PUNKTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONYWAĆ ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODNYCH  

I ELEKTRYCZNYCH 

I. Punkty poboru wody: 

1. pkt 284091 (nr wodomierza: 05156066) - woda niefiltrowana, Agrykola Kanał Piaseczyński 

2. pkt 272042 (nr wodomierza: 06-600084)  - fontanna - Pl. Na Rozdrożu  

3. pkt 264076 (nr wodomierza: 1532004273) - Park Ujazdowski 

4. pkt 212015 (nr wodomierza: 5008536)- sieć letnia ul. Leszowa - Park Pole Mokotowskie 

5. pkt 211067 ( nr wodomierza: 10821160) - nieruchomość przy ul. Żwirki i Wigury - Pole Mokotowskie 

6. pkt 624021 (nr wodomierza: 34388613) - przy ul. Park im. J. Piłsudskiego 

7. pkt 212058  (nr wodomierza: 1332003799) - al. Niepodległości - Pole Mokotowskie 

8. pkt 1021101 (nr wodomierzy: 14514779, 13807912) - al. Niepodległości 213 - Pole Mokotowskie  

 

II. Punkty poboru energii: 

1. pkt  PL0000010058400000000000001993737 (nr licznika: 71378745) 

– Pl. Na Rozdrożu – fontanna  

2. pkt  PL0000010000000000000000001800543 ( nr licznika: 12064045) 

– Al. Ujazdowskie 6 – toaleta w Parku Ujazdowskim  

3. pkt  PL000001000000000000000000180545 ( nr licznika: 12077766) 

– Al. Ujazdowskie 6 – domek dla ochrony i nawadnianie w Parku Ujazdowskim  

4. pkt  PL0000010000000000000000001031059 ( nr licznika: 70843234) 

– al. Niepodległości – fontanna w Parku Pole Mokotowskie  

5. pkt  PL0000010208500000000000001645638 ( nr licznika: 4185897) 

– Ondraszka – tryskacze w Parku Pole Mokotowskie  

 

III. Zestawienie wskazań liczników energii elektr.  (podliczniki): 

1. Pole Mokotowskie cz. Ochocka: 

Nr licznika – 4185897 
2. Pole Mokotowskie cz. Śródmiejska: 

Nr licznika – 01833-70843234-11-0 
3. Rozdroże: 

Nr licznika – 01864-71378745-12-0 
4. Park Ujazdowski: 

Nr licznika – 00770-12077766-01-0 

Nr licznika – 00770-12064045-01-0 

 

 

IV. Zestawienie wskazań liczników wodomierzy oraz liczników energii elektrycznej rozliczanych na 

podstawie porozumień (podliczniki): 

1. Pole Mokotowskie (PUB „SFINKS”): 

Nr licznika wod. – 92009863 
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2. Pole Mokotowskie (PUB „MERLIN”): 

NR licznika wod. – 3856859 
3. Kanał Piaseczyński - (Zarząd Terenów Publicznych): 

Nr licznika wod. – 10409664 
4. Pole Mokotowskie (PUB „TOLA”): 

Nr licznika wod.  – 6108238 
5. Park Ujazdowski  (domek ochrony) – podlicznik energii elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w przypadku zmiany licznika wodnego bądź elektrycznego w trakcie trwania umowy 

Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną oraz wpisem 

do Dziennika Prac. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 5 do umowy 

Część II 

WYKAZ PUNKTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONYWAĆ ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODNYCH  

I ELEKTRYCZNYCH 

I. Punkty poboru wody: 

1. pkt 1007679 (nr wodomierza: 1432005696) - fontanna na stawie - Ogród Saski   

2. pkt 622764 (nr wodomierza: 1331047544) - Fontanna Wielka - Ogród Saski 

3. pkt 274024 (nr wodomierza: 1432005755) - pom. al. Główna - Ogród Saski 

4. pkt 274023 (nr wodomierza: 1432005698) - al. Główna, fontanna- Ogród Saski 

5. pkt 207015 (nr wodomierza: 2139937) - Park Fosa i Stoki Cytadeli 

6. pkt 175046 (nr wodomierza: 2140179)  - kaskady przy al. Zieleniecka - Park Skaryszewski 

7. pkt 230060 (nr wodomierza: 1334008084)- poidełko ul. Ratuszowa - Park Praski 

II. Punkty poboru energii: 

1. pkt  PL0000010000000000000000001556035 (nr licznika: 30755033) 

– Zieleniecka / Przepompownia – kaskady w Parku Skaryszewskim  

2. pkt  PL0000010000000000000000001794627 ( nr licznika: 3177455) 

– Ogród Saski – Fontanna Wielka  

III. Zestawienie wskazań liczników energii (podliczniki): 

1. Ogród Saski  

Nr licznika – 01444003177455101 
2. Park Skaryszewski: 

Nr licznika – 30755033 
IV. Zestawienie wskazań liczników wodomierzy oraz liczników energii elektrycznej rozliczanych na 

podstawie porozumień (podliczniki): 

1. Park Skaryszewski (FINALS 11): 

Nr licznika wod. – 830745/12 
2. Park Skaryszewski (K.S.”DRUKARZ”): 

NR LICZNIKA 1118889-10 
3. Park Praski (Muszla Praska „Za Kulisami”): 

Nr licznika wod. – 7213920 

 

 

 

 

 

 w przypadku zmiany licznika wodnego bądź elektrycznego w trakcie trwania umowy 

Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną oraz wpisem 

do Dziennika Prac. 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 6 do umowy 

 

 

Dokument gwarancyjny 
 
Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy nr ………./16/TP……..-W z dnia ……………………… Wykonawca udziela:  

1) rocznej gwarancji na wykonanie napraw umocnień z kiszki faszynowej i dna zbiornika oraz na 
zakupiony materiał, wykorzystany do tych napraw. 

2) rocznej gwarancji na wykonane przez siebie naprawy sieci wod.-kan. oraz na zakupiony 
materiał zastosowany do tych napraw. 
  

Gwarancja nie obejmuje ubytków lub uszkodzeń materiałów i prac objętych gwarancją, 

spowodowanych przez czynniki niezależne od Wykonawcy (np. kradzież, klęska żywiołowa, akty 

wandalizmu itp.). 

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość 

wykonanych prac. 

O powstałych wadach w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, 

niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i protokólarnego 

ustalenia terminu ich usunięcia. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

.....................................      ………............................... 
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/31/ 16                                                                                           Załącznik nr 7 do umowy 

 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z zastosowania klauzuli społecznej związane 

z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

 

1. Postanowienia ogólne. 

Wykonawca zatrudni nie mniej niż 2 osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 

w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, do wykonywania  prac określonych w części II załącznika nr 2 

do umowy w pozycjach 8-12 (dot. części I SIWZ) oraz w pozycjach 11-14 (dot. części II SIWZ),  

1.1. Wykonawca najpóźniej do 10-go dnia obowiązywania umowy będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę oraz do wglądu kopii umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami, oraz do 

zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zatrudnionych pracowników. Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia 

pracownika nie może być niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej 

stawki godzinowej określonych w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

1.2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zadeklarowanej liczby zatrudnionych 

pracowników przez cały okres realizacji umowy. 

1.3. W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże imiennie 

innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o wszelkich zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami wskazanymi  

w wykazie. 

1.5. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem wskazanym w wykazie, 

Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, wskaże innego pracownika 

w jego miejsce zatrudnionego na umowę o pracę. 

 

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia. 

2.1 Każdy z pracowników wskazanych w wykazie musi brać udział w realizacji zamówienia 

w każdym miesiącu obowiązywania umowy, z wyjątkiem okresu przebywania na urlopie 

lub zwolnieniu lekarskim. 

 

3. Kontrola realizacji prac. 

3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac przez pracowników wskazanych 

w wykazie oraz weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracowników 

w oparciu o umowę o pracę. 

3.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. Na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej,  
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Wykonawca jest zobowiązany udzielić dodatkowych informacji i wyjaśnień w powyższym 

zakresie. 

3.3. Wykonawca poinformuje pracowników wskazanych w wykazie o uprawnieniu Zamawiającego 

do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiąże ich do potwierdzenia swojej tożsamości 

w przypadku kontroli prowadzonej przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 

 

4 Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę. 

4.1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z 

zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy 

kary umowne określone w § 6 ust. 7 umowy. 

4.2 W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie zatrudnił  pracownika w na podstawie umowy 

o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości 

w terminie 3 dni oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie. Po upływie 3 dni Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia ponownej 

kontroli oraz ponownego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 7 umowy. 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                     ……………………………………… 

 

             Zamawiający                                                                                                               Wykonawca 

 

 

 


