SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie pn.:

Utrzymanie - pielęgnacja murawy w 2022 r.

ZATWIERDZAM

……………………………………..

Starogard Gdański, dnia 14.04.2022 r.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 48 533 236 148
e-mail: osir@osir.com.pl
strona internetowa postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl.
III. Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.),
dalej „Ustawy” lub „ustawy Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1
Ustawy.

IV. Wybór oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji najkorzystniejszej oferty.
V. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, pielęgnacja wraz z obsługą systemu nawodnienia dwóch
obiektów sportowych:
•
naturalnej nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny o powierzchni 7 700m2 należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
•
naturalnej nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich o powierzchni 12 000 m2 oraz boiska z
nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 400 m2 na Stadionie „Włókniarz” im.
Kazimierza Kropidłowskiego należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Harcerskiej.
Zamówienie należy realizować zgodnie z załączonym wykazem, rodzajem oraz terminem
agrotechnicznym.
Przy wykonywaniu prac na obiekcie przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem bieżnię poliuretanową.
Zakres pielęgnacji obejmuje utrzymanie płyt głównych i treningowych oraz nawierzchni ze sztucznej
trawy na wymienionym obiekcie, wywóz i utylizację odpadów biologicznych powstałych lub
zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) Wykonawca
dokonuje tego we własnym zakresie i na własny koszt.
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Szczegółowy zakres prac i środki ochrony należy stosować jak poniżej:
I.
Płyta główna: zabiegi
•
Wertykulacja - 2 zabieg maj/czerwiec i wrzesień/październik wykonane maszyną pozwalającą
na wykonanie zabiegu na głębokość do 5 cm w celu redukcji filcu, oraz automatycznie
umożliwiającą zbieranie urobku związanego z pracą maszyny. Maszyna o szerokości roboczej
min 1500 mm i wadze maszyny nie większej niż 520 kg.
•
Piaskowanie - wykonać trzykrotnie kwiecień 30-40 t, maj/czerwiec 80 t, wrzesień/październik
60 t w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien mieć granulację
0,4 – 0,6 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką do rozsiewania na murawach sportowych.
•
Aeracja - zabieg ten wykonać 2 razy w sezonie maj/czerwiec aeracja otworowa o grubości
12mm, głębokości 8-15cm, zagęszczenie otworów 150-200/m2, wrzesień/październik pełne
bolce o grubości 16mm i głębokości 14-18cm, kopnięcie 80% i zagęszczenie otworów 150200/m2
•
Dosiew trawy - wykonany specjalistycznym siewnikiem perforacyjnym przeznaczonym do
dosiewu traw. Ilość nasion uzależniona od stanu murawy, nie mniej niż 80 kg.
•
Wymiana pól bramkowych (następująca technologia):
a) zebranie warstwy darni na głębokość do 3 cm
b) uzupełnienie ubytków piaskiem
c) dokładne wymieszanie gleby z piaskiem specjalistyczna maszyną przygotowującą podłoże pod
zasiew w celu uzyskania jednolitej struktury gleby na głębokości
15-20cm.
d) wyrównanie gleby do sąsiadującej z nią murawą z odpowiednimi spadkami
e) nawożenie startowe wykonane profesjonalnymi nawozami takimi lub podobnymi jak:
Sportmaster Confert 12-6-9 w ilości 30g/m2
f) po 4-6 dniach nawożenie należy powtórzyć
g) po 14-16 dniach powtórzyć nawozem takim lub podobnym jak: Sportmaster 16-4-8 w ilości
30g/m2
h) po 25-28 dniach wykonać nawożenie jak wyżej w ilości 25g/m2
•
Koszenie - regularnie i na określoną wysokość tj. od 2,5 – 3,5cm, a w okresie letnim 4-5cm.
Wymagana jest kosiarka wrzecionowa (koszenie bieżące) oraz wrzecionowa z wałem do
koszenia meczowego (pasy).
•
Zwalczanie chwastów należy wykonać (min 2 razy opryski w sezonie) chemiczną likwidację
chwastów dwuliściennych zalecanymi środkami jak: Starane 250EC, Chwastox, Fernando,
Bofix – zgodnie
z instrukcją i w odpowiednich proporcjach.
II.
•
•
•

•
•

Boiska treningowe: zabiegi pow. 1,2 ha
Wertykulacja - 2 zabiegi maj/czerwiec, wrzesień/październik wykonane maszyną na głębokość
do 5cm w celu redukcji filcu oraz umożliwiającą automatyczne zbieranie urobku związanego
z praca maszyny. Parametry maszyny jak wyżej.
Piaskowanie - wykonać trzykrotnie kwiecień 70t, maj/czerwiec 140t, wrzesień/październik 70t
w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Parametry piasku jak wyżej.
Aeracja - zabieg ten wykonać 2 razy w sezonie maj/czerwiec aeracja otworowa o grubości
12mm, głębokości 8-15cm, zagęszczenie otworów 150-200/m2, wrzesień/październik pełne
bolce o grubości 16mm i głębokości 14-18cm, kopnięcie 80% i zagęszczenie otworów 150200/m2
Dosiew trawy - wykonany specjalistycznym siewnikiem perforacyjnym przeznaczonym
do dosiewu traw. Ilość nasion uzależniona od stanu murawy, nie mniej niż 100kg/ha.
Koszenie - regularnie i na określoną wysokość tj. od 2,5 – 3,5cm, a w okresie letnim 4-5cm.
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•

Wymagana jest kosiarka wrzecionowa (koszenie bieżące) oraz wrzecionowa z wałem do
koszenia meczowego (pasy)
Zwalczanie chwastów należy wykonać (min 2 razy opryski w sezonie) chemiczną likwidację
chwastów dwuliściennych zalecanymi środkami jak: Starane 250EC, Chwastox, Fernando,
Bofix – zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach.

Opis nawozów
1. Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana
wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu
na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 12-6-9+3MgO). Typ Sportmaster
Confert lub równoważny – ilość 500 kg.
2. Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu azot, fosfor, potas oraz magnez
i wapń (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe
wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 15-515) typu Pro Turf 15-5-15+2,5MgO+2,5CaO lub podobny w ilości 550kg
3. Nawóz mineralny w granulacie zawierający żelazo (sugerowana wartość pierwiastków
stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 0-0-0-18) typ Marathon Iron Salt
lub podobny
w ilości 425kg.
4. Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu azot, fosfor, potas oraz magnez
i wapń (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe
wyrażona
w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych
21-5-6) typu Pro Turf 21-5-6 + 2,5 MgO+2,5CaO lub podobny w ilości 300kg
5. Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez i wapń
(sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w
przeliczeniu
na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 12-0,520 a także tlenek wapnia oraz tlenek magnezu) typu Pro Turf High K lub podobny 12-0,520+2CaO+2MgO w ilości 400kg
6. Wieloskładnikowy nawóz mineralno-organiczny o spowolnionym działaniu zawierający azot,
fosfor, potas oraz żelazo i magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin
składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników
mineralnych 16-4-8) typ Maraton 16-4-8+2MgO+Fe w ilości 650kg
Nasiona traw – mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: 100%
życica trwała, min. 3 odmiany, ilość 150 kg.
Nasiona traw - mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: 10%
kostrzewa czerwona, 75% życica trwała, 15% wiechlina łąkowa w ilości 250kg.
Pozostałe informacje
Wykonawca prac pielęgnacyjnych jest zobowiązany do wykonania min. 2 razy w roku badań podłoża
każdego z boisk oraz przedstawić plan prac renowacyjnych na najbliższy okres i sezon.
Wykonawca prac pielęgnacyjnych jest zobowiązany do min. 4 wizyt w ciągu roku w celu
określenia stanu murawy oraz przygotowanie i przedstawienie skróconego raportu na temat
murawy na obu obiektach. Raport musi zawierać skan podłoża na głębokość min. 10cm, badanie
zbitości gleby wykonane penetrometrem, badanie temperatury podłoża, sprawdzenie
najbardziej stresowych dla murawy sportowej ognisk (specjalistyczne okulary).
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VI. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia
1.
2.
3.

Termin wykonania zamówienia: tryb ciągły od kwietnia do listopada.
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 14 - dniowego terminu płatności po wykonaniu
usług za każdy miesiąc.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
Projekt umowy jest załącznikiem do zamówienia.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.

2.
3.

4.

5.

6.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania z miniPortalu).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email osir@osir.com.pl.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres
email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
7.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu
jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania.

5

IX.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.
X. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
Pani Iwona Trocha, tel.+48 533 236 148, e-mail: i.trocha@osir.com.pl.
XI.Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 1 maja 2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłożenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

2.

3.

4.

5.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu
(opcja rekomendowana przez miniportal.uzp.gov.pl).
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanympodpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
miniportal.uzp.gov.pl;
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisemosobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
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dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików
XadES.
6.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iżzastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.
Wykonawca, za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8.
Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
9.
Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w
innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język
polski.
11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkości plikuto maksymalnie 500 MB.
XII. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek”
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia TED lub
BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane
postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer
IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim.
3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
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należy ten plik zaszyfrować.
7. Do oferty należy dołączyć, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Do
oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do 22 kwietnia 2022 r. do
godz. 11:00.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
XIV. Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r., o godzinie11:10.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.

1.
2.

3.

XV. Podstawy wykluczenia.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenia
nabytego poprzez realizację usług w zakresie konserwacji i pielęgnacji naturalnej
nawierzchni trawiastej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 usług
polegających na sezonowej konserwacji nawierzchni trawiastej boiska sportowego o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda – poświadczone pisemnie (referencje
od poprzednich Zamawiających – oryginał lub kserokopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez poprzednich Zamawiających) i przedstawi specyfikację maszyn i
urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy niezbędnych do właściwego wykonania
usługi oraz specyfikacja materiałów do wykonania usługi.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Ustawy.

a)
b)

2.
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XVI. Sposób obliczenia ceny
1. Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia zawarty w SWZ i jej załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich wymagań
i okoliczności wpływających na cenę.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty,
rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.
3. Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:
•
zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą
SWZ wraz z załącznikami;
•
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze
SWZ wraz z załącznikami,
• uszkodzenia lub naprawy uszkodzeń wyrządzonych przez pracowników wykonawcy
lub sprzęt;
• koszt badań gleby;
• inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SWZ
orazz obowiązków określonych dla Wykonawcy;
•
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie;
•
wszystkie nazwy własne wyrobów, materiałów i urządzeń użyte w dokumentach
zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy firmowe tych wyrobów, materiałów i urządzeń, dlatego dopuszcza się
stosowanie wyrobów, materiałów i urządzeń równoważnych co do ich cech
i
parametrów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i
urządzeń równoważnych Wykonawca musi wykazać ową równoważność.
XVII. Kryteria i ocena ofert
Wybór oferty nastąpi wg poniższego schematu.
A)
B)

cena za całość usługi - 60%
termin płatności - 40%

W kryterium A oferty będą podlegały ocenie wg wzoru:
P min
An = ------------- x 60 pkt.
Pn
gdzie:
An - liczba pkt przyznana ofercie "n" za kryterium A
n - nr oferty
Pmin - cena min. wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana w ofercie n
W kryterium B oferty będą podlegały ocenie wg pkt przyznanych za termin płatności w ofercie
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„n” wg następującego wzoru:
Termin 15 – 18 dni – 10 pkt.
Termin 19 – 23 dni – 20 pkt.
Termin 24 – 28 dni – 40 pkt.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie posługiwał się następującym
wzorem:
Won = An + Bn
gdzie:
Won = wskaźnik oceny oferty "n"
XVIII. Formalności dotyczące podpisania umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za wyjątkiem pkt2.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXVII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
sięo udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
XIX. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
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z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XX. Klauzula informacyjna
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (DALEJ ADMINISTRATOR)
Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim - siedziba:
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, tel. 533 236 148, e-mail:
osir@osir.com.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się :
a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
spotkania
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu
przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy
najmu, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w
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związku z realizacją tej umowy, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych. Następnie dane osobowe będą
przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
1) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom
związanym
z Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, zleceniobiorcy;
2) w zakresie określonym w przepisach Państwa dane będą podane do wiadomości uczestnikom
przetargu (imię
i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium),
3) w zakresie określonym w przepisach Państwa dane mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej administratora (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg
wygrała).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji
dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia danych osobowych,
3) do ograniczenia przetwarzania danych.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
WYMÓG PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości udziału
w przetargu.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIU
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
administratora, w tym profilowaniu.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
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XXI.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1
Nie dotyczy
XXII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają
zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zmawiający rozumie:
a)
Posiadania wiedzy i doświadczenia nabytego poprzez realizację usług w zakresie konserwacji
i pielęgnacji naturalnej nawierzchni trawiastej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 usług
polegających na sezonowej konserwacji nawierzchni trawiastej boiska sportowego o wartości nie
mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda – poświadczone pisemnie.
b)
Posiadanie maszyn i urządzeń będących własnością Oferenta niezbędnych do właściwego
wykonania usługi oraz specyfikacja materiałów do wykonania usługi: ładowarka, traktor z oponami
typu TURF, areator, piaskarka, opryskiwacz zawieszany, rozsiewacz nawozów, skaryfikator,
wertykulator, siewnik.
XXIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy;
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
XXXIV. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.
Nie dotyczy.
XXV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca ma złożyć ofertę oraz kryteria i zasady
mające na celu ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy.
XXVI. Informacje dotyczące ofert wariantowych
Nie dotyczy.
XXVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95.
1. Wykonawca realizuje wykonanie usługi poprzez osoby pozostające w stosunku pracy z Wykonawcą
zgodnie z art. 22 § 1 KP w szczególności operatora urządzeń jezdnych (ciągnik, siewnik, kosiarka).
2. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający uprawniony jest w
szczególności do
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania wyżej wymienionych
wymogów i dokonania ich oceny,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wyżej
wymienionych wymogów,
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia za każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących
wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenia zatrudnionego pracownika
• oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
• poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
• innych dokumentów zawierających informacje w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię nazwisko zatrudnionego
pracownika datę zawarcia umowy rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

XXVIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
Nie dotyczy.
XXIX. Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o
których mowa w art. 94.
Nie dotyczy.
XXX. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.
XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1pkt 7 i 8.
Nie dotyczy.
XXXII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa
w art. 131 ust.2.
Nie dotyczy.
XXXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
Nie dotyczy.
XXXIV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy.
XXXV. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
zgodnie z art. 60 i art. 121.
Nie dotyczy.
XXXVI. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.
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Nie dotyczy.
XXXVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.
Nie dotyczy.
XXXVIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów w sytuacji określonej w art. 93.
Nie dotyczy.
XXXIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
Załączniki:
1. Projekt umowy
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