
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego.

1.1. Zamawiający: Gmina Lublin

1.2. Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

1.3. Dane do korespondencji:

Nazwa: Urząd Miasta Lublin

Adres skrzynki ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicz-
nych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą.

2.2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w
art. 24aa ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia  oraz opis części zamówienia i liczba części zamó-
wienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę oraz rodzaj czynności niezbęd-
nych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi  kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji
wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycz-
nych należących do Gminy Lublin- 2 części (II Rejony). 

3.2. Zakres zamówienia dotyczy Rejonu I i Rejonu II i obejmuje:

1. Oczyszczanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w okresie sezonu letnie-
go  (kwiecień  –  październik)  oraz  zimowego  (listopad  –  marzec):
1.1. Oczyszczanie powierzchni placów zabaw i siłowni zewnętrznych, łącznie z
dojściami, skutkujące utrzymaniem ich w czystości i estetyce w okresie sezonu
letniego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad – marzec), w przypad-
ku  braku  warunków  zimowych*
1.2. Oczyszczanie elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych
oraz urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych w okresie sezonu letniego (kwiecień
– październik) oraz zimowego (listopad – marzec), w przypadku braku warunków
zimowych*
1.3.  Opróżnianie  i  dezynfekcja  koszy
* pod pojęciem  braku warunków zimowych należy rozumieć warunki klimatycz-
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ne w okresie 1 listopad – 31 marzec, podczas których nie występują opady i za-
leganie  śniegu  a  temperatura  powietrza  osiąga  wartości  od  5°C  wzwyż.
2. Utrzymanie zieleni w obrębie placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz bez-
pośrednio przy dojściach do tych obiektów w okresie sezonu letniego (kwiecień
–  październik)  oraz  zimowego  (listopad  –  marzec):
2.1.  Koszenie  trawników w okresie  sezonu  letniego  (kwiecień  –  październik)
wraz  z wywozem  biomasy,
2.2.  Pielęgnacja krzewów i drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień – paź-
dziernik)  wraz  z  wywozem  biomasy,
2.3.  Ścinanie drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) oraz zi-
mowego (listopad – marzec) wraz z wywozem biomasy oraz sadzanie drzew.
3. Utrzymanie powierzchni placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń
zabawowych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych wraz z utrzymaniem ele-
mentów  małej  architektury:
3.1.  Utrzymanie  wymaganego  poziomu  żwirowych  i  piaskowych  podłoży,
3.2. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni syntetycznych i utwardzo-
nych,  również  w  przypadku  dojść  do  obiektów,
3.3. Naprawa urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwi-
czeń  gimnastycznych  a  także  elementów  małej  architektury  ,
3.4.  Konserwacja  urządzeń zabawowych,  siłowni  zewnętrznych,  urządzeń do
ćwiczeń  gimnastycznych  a  także  elementów  małej  architektury  .
4.  Utrzymanie  ogrodzenia
5.  Przeprowadzanie  kontroli  stanu  technicznego  placów  zabaw,  siłowni  ze-
wnętrznych  i  urządzeń  do  ćwiczeń  gimnastycznych:
5.1.  Kontrola  regularna,
5.2.  Kontrola  funkcjonalna.
6. Realizacja zaleceń wynikających ze zlecanych przez Zamawiającego eksper-
tyz
7.  Wymiana  piasku  na  placach  zabaw  i  siłowniach  zewnętrznych
7.1.  Wymiana  piasku/żwiru  i  uzupełnienie  nawierzchni  piaskowej/żwirowej,  
7.2.  Wymiana  piasku  w  piaskownicy  .     
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 oraz zał. 2a-2b-
wykaz placów, siłowni zewnętrznych, urządzeń gimnastycznych oraz ich wypo-
sażenie.

3.3.  Wszędzie tam gdzie w (zał. Nr 1), Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art.  30 ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w
wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo
towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”

3.4. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wy-
magania, składając określony w pkt 10.6.7. Opis rozwiązań równoważnych, wraz
z dokumentami – dowodami,  dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważ-
nych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwią-
zań w stosunku do rozwiązań opisanych w (zał. Nr 1).
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3.5. CPV - 50870000-4-Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów
zabaw
50800000-3  Różne  usługi  w  zakresie  napraw  i  konserwacji
77314100-5-  Usługi  z  zakresu  trawników
90600000-3- Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich  oraz  usługi  powiązane
77310000-6-  Usługi  sadzenia  roślin  i  utrzymania  terenów  zielonych
77340000-5- Usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów

3.6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na wykonanie zamówienia wg. niżej podanego podziału: 

3.6.1. Rejon I – Usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia
placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych nale-
żących do Gminy Lublin zlokalizowanych w granicach administracyjnych
miasta Lublin w Rejonie nr I, który obejmuje obszar na zachód od granicy
ustanowionej ulicami: ul. Osmolicka – ul. Żeglarska – rzeka Bystrzyca (do
ul. Muzycznej) – ul. Głęboka – ul. Akademicka – ul. Łopacińskiego – Al.
Racławickie – Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska – ul. Lubomel-
ska – ul. Północna (na odcinku od Al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeli-
gowskiego) – ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej do Al. Smo-
rawińskiego) – Al. Smorawińskiego – Al. Spółdzielczości Pracy.

3.6.2. Rejon II – Usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji  wyposaże-
nia  placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych
należących do Gminy Lublin zlokalizowanych w granicach administracyj-
nych miasta Lublin w Rejonie nr II , który obejmuje obszar na wschód od
granicy ustanowionej ulicami:  ul. Osmolicka – ul. Żeglarska – rzeka By-
strzyca (do ul. Muzycznej) – ul. Głęboka – ul. Akademicka – ul. Łopaciń-
skiego – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska –
ul. Lubomelska – ul. Północna (na odcinku od Al. Kompozytorów Polskich
do ul. Szeligowskiego) – ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej
do Al. Smorawińskiego) – Al. Smorawińskiego – Al. Spółdzielczości Pracy.

3.7. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 część zamówienia.

3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonują-
cych czynności polegające na:

3.8.1. wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem i konserwacją wypo-
sażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń gim-
nastycznych, wykonywania prac ogrodniczych i porządkowych, takich jak:
zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na odpady, wygrabianie za-
nieczyszczeń ogrodniczych i innych, pilenie,  koszenie trawy, utrzymanie
zieleni, zamiatanie i wykonywanie napraw, przeprowadzanie kontroli regu-
larnej- dotyczy Rejonu I i Rejonu II.

4. Termin wykonania zamówienia.
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Termin wykonania zamówienia –  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2024r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

5.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalno-
ści zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

5.1.2.2. sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej –  w odniesieniu do tego
warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdol-
ności;

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej .

5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

5.2.1. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

5.2.2. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.1.2.

5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wy-
konawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji.

5.5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.5.1. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.1:

5.5.1.1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru BDO (Baza danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o któ-
rym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r o od-
padach.

5.5.2. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3:

5.5.2.1.  wykonanie lub wykonywanie min. 2 usług polegających/obejmu-
jących na konserwacji/ utrzymaniu/montażu placów zabaw i/lub
urządzeń  siłowni  zewnętrznych  o  łącznej  wartości   tych  usług
min. 150 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert  a jeżeli  okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie  (dla usług rozliczanych w innych walu-
tach niż PLN równowartość min. 150 000,00 PLN brutto wg śred-
niego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

5.5.2.2. dysponowanie sprzętem:

ZP-P-I.271.123.2020
Nr Mdok :  169485/12/2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 4 z 23



- min. 1 samochodem o masie całkowitej do 3,5 tony z zamykaną
komorą do czasowego gromadzenia i transportu odpadów, unie-
możliwiającym zapylanie  środowiska i  zapewniającym przewóz
odpadów  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów
prawa- na każdy rejon.;

- 2 szt. samochodów towarowo-osobowych do szybkiego przewo-
zu osób i sprzętu do ręcznego oczyszczania i wykonywania na-
praw na każdy rejon- na każdy rejon.;

- 1 szt. myjki ciśnieniowej (ciśnienie powyżej 100 barów) z możli-
wością podgrzania wody do temperatury 80oC- na każdy rejon.

5.5.2.3. dysponowanie min. 4 osobami które będą wykonywać czynności
związane z utrzymaniem i konserwacją wyposażenia placów za-
baw,  siłowni  zewnętrznych,  urządzeń  do  ćwiczeń  gimnastycz-
nych,  wykonywania  prac  ogrodniczych  i porządkowych,  takich
jak: zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na odpady, wy-
grabianie zanieczyszczeń ogrodniczych i innych, pielenie, kosze-
nie trawy, utrzymanie zieleni, zamiatanie i wykonywanie napraw,
przeprowadzanie kontroli regularnej  przez cały okres obowiązy-
wania umowy.

5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-
waniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówie-
nia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charak-
teru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.7.1. warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wyko-
nawców łącznie.

5.7.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

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

6.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą.  

6.1.1. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów  składanych  przez  wykonawcę w
celu  wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz speł-
nia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

6.1.1.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (wg załącznika nr 3a-
3b) - Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stro-
nie  Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  adresem:  https://
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-

ZP-P-I.271.123.2020
Nr Mdok :  169485/12/2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 5 z 23



wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

6.1.1.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, za-
dośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współ-
pracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowied-
nie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wyko-
nawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomoc-
nym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówie-
nia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywa-
nia tego zakazu.

6.1.1.3. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów, musi  udowodnić zamawiającemu, że realizując za-
mówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-
miotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych pod-
miotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji  zamówienia.  W celu oceny,  czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na za-
sadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował nie-
zbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykona-
nie zamówienia publicznego oraz oceny,  czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wy-
konawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu za-
mówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdol-
ności dotyczą.

6.1.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia:

6.1.2.1. Jednolity  europejski  dokument  zamówienia  wymagany  w  pkt
6.1.1.1 winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwier-
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dzają  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

6.1.2.2. dokumenty i  oświadczenia wymagane w pkt  6.1.1.3 winny być
złożone wspólnie przez wykonawców.

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wy-
kazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postę-
powaniu  składa  Jednolity  europejski  dokument  zamówienia,  o  którym
mowa w pkt 6.1.1.1 dotyczący tych podmiotów.

6.1.4. Jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w pkt 6.1.1.1
jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.1.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1.3, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej ko-
pii  dokumentu lub oświadczenia poświadczonej  za zgodność z orygina-
łem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii doku-
mentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

6.1.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wyko-
nawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każ-
dego z nich dotyczą.

6.1.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumacze-
niem na język polski.

6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informa  -  
cji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyko-
nawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie pro-
wadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia oświadczenie wymagane w pkt 6.2 winien złożyć każdy wykonaw-
ca.

6.2.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2, sporządza się w postaci elek-
tronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

6.2.4. Oświadczenia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formu-
larza do komunikacji jako załączniki.
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6.2.5. Sposób sporządzenia oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami okre-
ślonymi  w rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  27  czerwca
2017 r.  w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przecho-
wywania dokumentów elektronicznych.

6.3. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wy  -  
konawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

6.3.1. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych przez  wykonawcę  w
postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okolicz-
ności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

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

6.3.1.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawo-
mocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania ta-
kiego wyroku lub decyzji -  dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.

6.3.1.3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu-
łem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówie-
nia publiczne.

6.3.1.4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależ-
ności  do  tej  samej  grupy kapitałowej  wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzają-
ce, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóce-
nia konkurencji w postępowaniu.

6.3.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku pod-
staw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

6.3.2.1. o których mowa w pkt 6.3.1.1 - składa informację z odpowiednie-
go rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równo-
ważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub admi-
nistracyjny 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.
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6.3.2.2. o których mowa w pkt 6.3.1.5 - składa dokument wystawiony w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszo-
no upadłości.

6.3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt  6.3.2,  powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wy-
daje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2, zastępuje się je doku-
mentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskaza-
niem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadcze-
nie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu za-
wodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub
miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.
Przepis pkt 6.3.3 stosuje się.

6.3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.1.1,
składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.2.1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamiesz-
kania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich do-
kumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, admini-
stracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej  osoby.  Przepis pkt
6.3.3 stosuje się.

6.3.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w po-
stępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczno-
ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

6.3.6.1. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru BDO (Baza da-
nych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpada-
mi), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia
2013 r. o odpadach. 

6.3.6.2.  Wykaz usług wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okreso-
wych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane potwierdzający  wykonanie lub
wykonywanie min.  2  usług polegających/obejmujących na kon-
serwacji/  utrzymaniu/montażu placów zabaw i/lub  urządzeń  si-
łowni  zewnętrznych   o  łącznej  wartości   tych  usług  min.  150
000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy
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czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne doku-
menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektyw-
nym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku-
mentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal  wykonywanych referencje  bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powin-
ny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert.

6.3.6.3. Wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicz-
nych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia pu-
blicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami:

- min. 1 samochodem o masie całkowitej do 3,5 tony z zamykaną
komorą do czasowego gromadzenia i transportu odpadów, unie-
możliwiającym zapylanie  środowiska i  zapewniającym przewóz
odpadów  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów
prawa- na każdy rejon.;

- 2 szt. samochodów towarowo-osobowych do szybkiego przewo-
zu osób i sprzętu do ręcznego oczyszczania i wykonywania na-
praw na każdy rejon- na każdy rejon.;

- 1 szt. myjki ciśnieniowej (ciśnienie powyżej 100 barów) z możli-
wością podgrzania wody do temperatury 80oC- na każdy rejon.

6.3.6.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamó-
wienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świad-
czenie usług niezbędnych do wykonania zamówienia publiczne-
go, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz in-
formacją o podstawie do dysponowania tymi  osobami  potwier-
dzający dysponowanie osobami: min. 4 osobami które będą wy-
konywać czynności związane z utrzymaniem i  konserwacją wy-
posażenia  placów  zabaw,  siłowni  zewnętrznych,  urządzeń  do
ćwiczeń gimnastycznych, wykonywania prac ogrodniczych i po-
rządkowych,  takich  jak:  zbieranie  zanieczyszczeń,  opróżnianie
koszy na odpady, wygrabianie zanieczyszczeń ogrodniczych i in-
nych, pielenie,  koszenie trawy, utrzymanie zieleni,  zamiatanie i
wykonywanie napraw, przeprowadzanie kontroli regularnej  przez
cały okres obowiązywania umowy.

6.3.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w pkt 6.1.1.3, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3.1.1-6.3.1.3 i 6.3.1.5.

6.3.8. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonaw-
ców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniają-
ce wymogi europejskich norm certyfikacji  może złożyć zaświadczenie o

ZP-P-I.271.123.2020
Nr Mdok :  169485/12/2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 10 z 23



wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonaw-
ca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,  w miejsce odpo-
wiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1 oraz pkt 6.3.6.

6.3.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt  6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 - 6.3.6, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawie-
nia tłumaczenia na język polski  wskazanych przez wykonawcę i  pobra-
nych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

6.3.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia:

6.3.10.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4,
6.3.5 winien złożyć każdy wykonawca.

6.3.10.2. dokumenty  i  oświadczenia  wymagane w pkt  6.3.6 winny być
złożone wspólnie przez wykonawców.

6.3.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3, składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego. 

6.3.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wyko-
nawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każ-
dego z nich dotyczą.

6.3.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumacze-
niem na język polski.

6.3.14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie doku-
mentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednic-
twem Formularza do komunikacji jako załączniki.

6.3.15. Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wy-
maganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2017 r.  w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Mini-
stra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, ja-
kich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia.

6.3.16. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicz-
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nego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierają-
cego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z orygi-
nałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pli-
ku, z wyjątkiem kopii  poświadczonych odpowiednio przez innego wyko-
nawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez
podmiot,  na którego zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca,  albo
przez podwykonawcę.

6.4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w
art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada,
czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z
art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą jednolity europejski do-
kument zamówienia aktualny na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w
pkt 6.1.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a
dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza,  dokonuje  oceny podmiotowej  Wykonawcy tj.
bada oświadczenie wstępne, a następnie w trybie art.  26 ust. 1 ustawy żąda
przedłożenia dokumentów określonych w pkt 6.3  SIWZ).

7. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z
wykonawcami wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i
odbierania  dokumentów elektronicznych i  informacji  przekazywanych  przy  ich
użyciu, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wyko-
nawcami oraz adres strony internetowej zamawiającego.

7.1. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z
wykonawcami wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych i  informacji  przekazywanych przy ich
użyciu.

7.1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wyko-
nawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,

7.1.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumen-
tów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

7.1.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowa-
nych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.

7.1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Za-
mawiający  i  Wykonawcy  posługują  się  numerem  referencyjnym  ZP-P-
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7.1.5. Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  doku-
mentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji  jako załączniki, które powinny być sporządzo-
ne w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie da-
nych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

7.2. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji,
innych niż wymienione w pkt 6 i 10.

7.2.1. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie in-
formacji  przez wykonawcę  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. 

7.2.2. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazy-
wanie informacji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP.

7.2.3. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonaw-
cę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnio-
ną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubie-
gających się o udzielenie zamówienia zawiadomienia oraz informacje po-
winny być podpisane przez pełnomocnika. 

7.2.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później  niż  6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnie-
nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zama-
wiającego nie później niż do końca dnia 31.12.2020 r.

7.2.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

7.2.5.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Beata Gita – Wydział Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38 pok. 708,
telefon 81 466 31 30.

W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Katarzyna Jaremek – Wy-
dział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin,  ul. Zana 38
pok. 708, telefon 81 466 31 30.

7.2.5.2. W  zakresie  procedury:  p.  Katarzyna  Podkańska-Dziubińska –
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta  Lublin, Plac Litew-
ski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 14.

7.3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu w zakładce
Zamówienia publiczne > Ogłoszone zamówienia publiczne > Usługi. Na stronie
tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
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8. Wymagania dotyczące wadium.

Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

9. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Składanie ofert  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (For-
mularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).

10.2. Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim, z  zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych pdf,  .doc,  .docx,  .rtf,  .xps, .odt i  podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu załączenia większej ilości do-
kumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do
formularza.

10.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulami-
nie korzystania z miniPortal. 

10.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfika-
cji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

10.6.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.

10.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr  4a-4b) - w przypadku składania
oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspól-
ną.  W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.

10.6.3. Oświadczenie  o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca za-
mierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców  (wg
załącznika nr  5) - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części za-
mówienia podwykonawcom.

10.6.4. Formularz cen jednostkowych (wg załącznika nr 6a-6b).

10.6.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezen-
towania w postępowaniu i  zawarcia  umowy,  w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 usta-
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wy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cy-
wilnej).

10.6.6. Pełnomocnictwo  do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku
gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umoco-
wanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności
gospodarczej.

10.6.7. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowa-
nych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w
(zał. Nr  1) wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych
rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych
przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w (zał.
Nr 1) – w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.

10.7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 10.6.1 należy dołączyć do
oferty (dokumenty wymienione w pkt 10.6.2 – 10.6.7), a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10.6.2 – 10.6.4 i 10.6.7.,
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa  w pkt 10.6.5 – 10.6.6 składane jest w orygi-
nale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej przez
notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.10. Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym i musi zaszyfrować ofertę za pomocą dedyko-
wanej aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania dostępnej na stronie systemu mi-
niPortal. Oferta winna być zapisywana w formacie .zip, a następnie przesłana do
zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy.

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

10.12. Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik sta-
nowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

10.13.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wy-
cofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofer-
ty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika do-
stępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie
może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. 

11.2. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wyko-
nawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin,
Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 08.01.2021 r. o godzinie 13:00. 

11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastę-
puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę dla każdej części oddzielnie
obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego
wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w
wysokości  8 %- w zakresie prac czystościowych i zieleniarskich- Tabela A( zał.
nr 6a-6b) oraz podatek 23% w pozostałym zakresie- tabela B( zał. nr 6a-6b)) –
dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT)  w oparciu o
zał. nr 2a-2b do SIWZ.

12.2. Należy wypełnić przedstawiony przez Zamawiającego formularz cen jednostko-
wych ( zał. nr 6a-6b) na zakres prac: kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwa-
cja  wyposażenia  placów zabaw,  siłowni  zewnętrznych  oraz  urządzeń  gimna-
stycznych należących do Gminy Lublin w rejonie, na który składana jest oferta:

Tabela A:
- należy podać cenę jednostkową netto
- następnie należy obliczyć wartość usługi netto w skali umowy poprzez przemnożenie
ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek w skali całej umowy
- następnie należy zsumować wszystkie wartości usług netto w skali umowy, 
- naliczyć należny podatek VAT
- następnie obliczyć „ łączną wartość prac brutto” poprzez  zsumowanie „ Łącznej war-
tości prac netto” oraz „ podatku VAT”.

Tabela B:
- należy podać cenę jednostkową netto
- następnie należy obliczyć wartość usługi netto w skali umowy poprzez przemnożenie
ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek w skali całej umowy
- następnie należy zsumować wszystkie wartości usług netto w skali umowy, 
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- naliczyć należny podatek VAT
- następnie obliczyć „ łączną wartość prac brutto” poprzez  zsumowanie „ Łącznej war-
tości prac netto” oraz „ podatku VAT”.

Tabela C:
- należy zsumować łączną wartość prac netto z tabeli A oraz łącznej wartości prac netto
z tabeli B
- następnie należy zsumować sumę podatku VAT z tabeli A oraz podatku VAT z tabeli B
- należy obliczyć łączną wartość prac brutto z tabeli A oraz z tabeli B. Wartość tych prac
będzie stanowić cenę ofertową brutto, którą należy przenieść do formularza ofertowego
( zał. nr 3a-3b)

12.3. Ceny jednostkowe netto powinny obejmować koszty bezpośrednie ( materiał, ro-
bocizna, sprzęt) oraz koszty pośrednie i zysk. W wycenie cen jednostkowych  za  kon-
trolę, utrzymanie, naprawę i konserwację wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrz-
nych oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin należy uwzględnić
między innymi:
- wszystkie koszty wynikające z odrębnych przepisów; 
- koszt prowadzenia magazynu materiałów do realizowanych napraw oraz do uzupełnia-
nia piachu/żwirku
- koszt zakupu i transportu materiałów niezbędnych do realizacji prac 
- koszt zapewnienia samochodu w celu dokonywania kontroli regularnej
- przewidywaną ilość opróżnień (stałe i interwencyjne) w ciągu obowiązywania umowy
(stawka jednostkowa netto za jednokrotne opróżnienie kosza na odpady jest identyczna
ze stawką jednostkową netto za jednokrotne opróżnienie kosza w trybie interwencyj-
nym):
- koszt oddania do instalacji komunalnych wytworzonych odpadów 

12.4. Powyższe koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych pozycji poda-
nych w formularzu cen jednostkowych, bez wyceniania jako osobne pozycje koszto-
rysowe.

12.5. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza. 

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

13.1. Cena – 60 %.

13.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonaw-
cy będą oceniani wg następującego wzoru:
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Najniższa cena

------------------------- × 100 pkt × waga kryterium

Cena badanej oferty

13.2. Czas wykonywania oczyszczania placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 20%

13.2.1. W powyższym kryterium oceniany będzie czas, w jakim Wykonaw-
ca będzie codziennie wykonywał   zgodnie z  § 3, ust. 2, pkt 2.1. umowy
oczyszczanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w okresie sezonu let-
niego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad – marzec).

13.2.2. Czas wykonania usługi nie może być późniejszy niż na godz 10.00. Oferta Wyko-
nawcy, który zaproponuje późniejszy czas wykonania usługi niż na godz. 10.00 zostanie 
odrzucona. Wykonawca zadeklarowany czas wykonania usługi podaje z dokładnością 
do pół godziny. W przypadku, gdy Wykonawca poda czas wykonania usługi z dokładno-
ścią inną niż do pół godziny (np. 8.10; 8.35; 9.20)  jego oferta będzie oceniana jak przy 
czasie następnej najbliższej godziny (np. adekwatnie 8.30; 9.00; 9.30) podanej z dokład-
nością do pół godziny". 

W przypadku, gdy Wykonawca poda czas wykonania usługi wcześniejszy niż na godz. 
8.00 jego oferta będzie oceniana jak przy czasie do godz.8.00

Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi na godz. 8.00 otrzyma 100 pkt x waga 
kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 8.30  otrzyma 75 punktów x 
waga kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 9.00  otrzyma 50 punktów x 
waga kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 9.30  otrzyma 25 punktów x 
waga kryterium,
Wykonawca który zaproponuje wykonanie usługi na  godz. 10.00  otrzyma 0 punktów x 
waga kryterium,

13.3. Czas wykonywania codziennej kontroli regularnej – 20%

13.3.1. W powyższym kryterium oceniana będzie czas wykonywania codziennej kon-
troli regularnej zgodnie z § 3, ust. 2, pkt 2.5.1. 

13.3.2. Czas wykonania usługi nie może być późniejszy niż na godz 10.00. Oferta Wykonawcy, 
który zaproponuje późniejszy czas wykonania usługi niż na godz. 10.00 zostanie odrzucona. 
Wykonawca zadeklarowany czas wykonania usługi podaje z dokładnością do pół godziny. W 
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przypadku, gdy Wykonawca poda czas wykonania usługi z dokładnością inną niż do pół godziny
(np. 8.10; 8.35; 9.20)  jego oferta będzie oceniana jak przy czasie następnej najbliższej godziny 
(np. adekwatnie 8.30; 9.00; 9.30) podanej z dokładnością do pół godziny. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda czas wykonania usługi wcześniejszy niż na godz. 8.00 
jego oferta będzie oceniana jak przy czasie do godz.8.00

Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 8.00 otrzyma 100 punktów x waga 
kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 8.30  otrzyma 75punktów x waga 
kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na godz. 9.00  otrzyma 50 punktów x waga 
kryterium,
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie usługi  na  godz. 9.30  otrzyma 25 punktów x waga 
kryterium,
Wykonawca który zaproponuje wykonanie usługi  na godz. 10.00  otrzyma 0 punktów x waga 
kryterium.

13.4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach.

13.5. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

13.6. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska naj-
większą liczbę punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofer-
ty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

14.1.1. Podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamó-
wienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawiera-
nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
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sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  oraz informacje o umo-
wach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązko-
wi  przedkładania  zamawiającemu  oraz  sposób  dokumentowania  zatrudnienia
osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i uprawnienia zamawiającego w za-
kresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Załącznikiem nr 7a-7b do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest wzór umowy zawierający wszystkie ww. informacje.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 ni-
niejszej ustawy.

17.2. Odwołanie.

17.2.1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od niezgodnej  z  przepisami  ustawy
czynności  Zamawiającego podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiąza-
ny na podstawie ustawy.

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności za-
mawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawie-
rać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały  przesłane w sposób określony w art.  180 ust.  5  zdanie  drugie
ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .

17.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec posta-
nowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej  lub zamieszczenia specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4 i  17.2.5
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowa-
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niu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okoliczno-
ściach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.3. Skarga do sądu.

17.3.1. Na orzeczenie Krajowej  Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.3.2.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego.

17.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis prze-
ciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.

17.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zama-
wiający informuje, że: 

18.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent  Miasta
Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

18.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora  ochrony danych,  z  którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania da-
nych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administrato-
ra danych.

18.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.

18.1.4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
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wień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

18.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia re-
alizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za-
mówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przecho-
wywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych bę-
dziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

18.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepi-
sach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wy-
nikają z ustawy Pzp;

18.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą po-
dejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

18.1.8. Posiada Pani/Pan:

18.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobo-
wych Pani/Pana dotyczących,

18.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,

18.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

18.1.8.4. prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

18.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

18.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunię-
cia danych osobowych,

18.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;

18.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa-
rzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia (wg zał. nr 1).
2. Wykaz placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń gimnastycznych oraz ich wyposażenie(wg

zał. nr 2a-2b)
3. Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg zał. nr 3a-3b).
4. Wzór formularza ofertowego(wg zał. nr 4a-4b).
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5. Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwy-
konawcom  oraz o firmach podwykonawców (wg zał. nr 5).

6. Wzór formularza cen jednostkowych (wg zał. nr 6a-6b)
7. Wzór umowy (wg zał. nr 7a-7b).
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