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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

postępowanie nr DZ.PZ.341.91.2019 
 
1. Zamawiający:  
Miasto Poznań  
Zarząd Dróg Miejskich, 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822, 
tel. (61) 647 72 00, 
faks: (61) 820-17-09,  
strona internetowa: www.zdm.poznan.pl 
e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)  
zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rewaloryzacji skweru u zbiegu ul. 
Dąbrowskiego/Janickiego oraz zieleni w pasie rozdziału ul. Szeherezady wraz z roczną pielęgnacją 
gwarancyjną.  
 
Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego słownika zamówień (CPV): 
- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 
- 77211400-6 – usługi wycinania drzew  
- 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 
- 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
- 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 
- 45233293-9 – instalowanie mebli ulicznych, 
- 71354000-4 – usługi sporządzania map. 
 

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:  
 
CZĘŚĆ 1. SKWER DĄBROWSKIEGO/JANICKIEGO: 
 
- Przedmiar robót Dąbrowskiego/Janickiego (Załącznik nr 1 do SIWZ: Zakres 1A_ZIELEŃ, Zakres 1B_PRACE 
BRUKARSKIE, Zakres 1C_MAŁA ARCHITEKTURA), 
- projekty – rysunki zagospodarowania zielenią Dąbrowskiego/Janickiego (Załączniki nr 2A- 2I do SIWZ), 
- opisy projektów oraz ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna Dąbrowskiego/Janickiego (Załączniki nr 3A- 
3J do SIWZ), 
- schemat tymczasowej organizacji ruchu (Załącznik nr 4 do SIWZ), 
-  wzór umowy Dąbrowskiego/Janickiego (Załącznik nr 5 do SIWZ), 
 
CZĘŚĆ 2. SZEHEREZADY: 
 
- Przedmiar robót Szeherezady (Załącznik nr 6 do SIWZ: Zakres 2. ZIELEŃ_PRACE BRUKARSKIE I MAŁA 
ARCHITEKTURA), 
- projekty – rysunki zagospodarowania zielenią Szeherezady (Załączniki nr 7A- F do SIWZ), 
- opisy projektów oraz ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna Szeherezady (Załączniki nr 8A – G do 
SIWZ), 
- schemat tymczasowej organizacji ruchu (Załącznik nr 9 do SIWZ), 
- wzór umowy Szeherezady (Załącznik nr 10 do SIWZ), 
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Przedmiot zamówienia obejmuje:  
− zagospodarowanie zielenią wybranych obszarów pasa drogowego, tj. sadzenie drzew i krzewów, bylin, roślin 

cebulowych). Zakres przedmiotowych prac, ich usytuowanie określają przedmiary robót – CZĘŚĆ 1. 
Dąbrowskiego/Janickiego i CZĘŚĆ 2. Szeherezady (Załącznik nr 1 do SIWZ: Zakres 1A_ZIELEŃ, Zakres 
1B_PRACE BRUKARSKIE, Zakres 1C_MAŁA ARCHITEKTURA oraz Załącznik nr 6 do SIWZ: Zakres 2. 
ZIELEŃ_PRACE BRUKARSKIE i MAŁA ARCHITEKTURA) oraz projekty, rysunki, opisy i specyfikacje CZĘŚĆ 
1. Dąbrowskiego/Janickiego i CZĘŚĆ 2. Szeherezady (Załączniki nr 2A- 2I do SIWZ, Załączniki nr 3A- 3J do 
SIWZ, Załączniki 7A-F do SIWZ, Załączniki nr 8A – G do SIWZ); 

− prace brukarskie oraz małą architekturę według wskazań projektów dla CZĘŚCI 1. Dąbrowskiego/Janickiego  
i CZĘŚCI 2. Szeherezady (Załącznik nr 1 do SIWZ: Zakres 1A_ZIELEŃ, Zakres 1B_PRACE BRUKARSKIE, 
Zakres 1C_MAŁA ARCHITEKTURA, Załącznik nr 6 do SIWZ: Zakres 2. ZIELEŃ_PRACE BRUKARSKIE  
i MAŁA ARCHITEKTURA);  

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej posadzonych drzew, utworzonych terenów zieleni  
i nawierzchni ekologicznych (w tym dostarczenie map do Geopozu oraz ZDM) dla każdej z części zadania 
(CZĘŚĆ 1. Dąbrowskiego/Janickiego i CZĘŚĆ 2. Szeherezady); 

− przeprowadzenie jednorocznej pielęgnacji gwarancyjnej założonej zieleni, liczonej od dnia dokonania odbiorów 
częściowych do 30 listopada 2020 r., zgodnie z kosztorysem ofertowym CZĘŚĆ 1. Dąbrowskiego/Janickiego  
i CZĘŚĆ 2. Szeherezady (Załącznik nr 1 do SIWZ: Zakres 1A_ZIELEŃ, Zakres 1B_PRACE BRUKARSKIE, 
Zakres 1C_MAŁA ARCHITEKTURA, Załącznik nr 6 do SIWZ: Zakres 2. ZIELEŃ_PRACE BRUKARSKIE  
i MAŁA ARCHITEKTURA). 

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy związane z pielęgnacją gwarancyjną: 
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne posadzonej roślinności  i zamontowanej małej architektury obejmują: 
− podlewanie drzew, krzewów i pozostałych roślin wymienionych w zadaniu (poza trawnikami) z częstotliwością 

zapewniającą utrzymanie optymalnej wilgotności o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu  
z przedstawicielem Zamawiającego). Odpowiedzialność za stan zdrowotny nowo założonej roślinności zgodnie 
z kosztorysem ofertowym i dokumentacją powykonawczą ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba i asortyment 
zabiegów pielęgnacyjnych muszą być tak dobrane, by nie doprowadzić do pogorszenia kondycji zdrowotnej 
roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie Zamawiającego podlega efekt przeprowadzanych 
zabiegów pielęgnacyjnych a nie ich krotność. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w stopniu niewystarczającym 
lub nieterminowo skutkować będzie nałożeniem kar umownych. W przypadku prowadzenia niewłaściwiej 
pielęgnacji skutkującej częściowym obumarciem 50% pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści  
w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie w okresie fizjologicznej 
zmiany zabarwienia i opadania liści), Wykonawca niezależnie od nałożonej kary umownej wyszczególnionej we 
wzorze umowy, zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego w parametrach tożsamych z parametrami 
roślin podlegających pielęgnacji na swój koszt – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem 
Zamawiającego. Rośliny po wymianie (nowo posadzone) w efekcie nieskutecznie prowadzonej pielęgnacji 
podlegają 12-miesięcznej pielęgnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy.  

− nawożenie drzew, krzewów, bylin ozdobnych, nowo założonego trawnika z częstotliwością zapewniającą 
optymalny skład chemiczny podłoża i materii organicznej, a w konsekwencji utrzymanie roślin w dobrej 
kondycji zdrowotnej; 

− pielenie mis wokół drzew oraz skupin krzewów, bylin ozdobnych z częstotliwością zapewniającą utrzymanie 
powierzchni w stanie niezachwaszczonym (maksymalna dopuszczalna wysokość chwastów wynosi 15 cm, 
maksymalny stopień zachwaszczenia powierzchni mis/skupin chwastami o pokroju płożącym wynosi 25%), 
usuwanie odrośli przy drzewach; 

− przycinanie drzew i krzewów (formujące, pielęgnacyjne, techniczne korygujące), przycinanie bylin; 
− pielęgnacja trawników (nawożenie, koszenie, podlewanie w okresie wschodów, zwalczanie chwastów), 
− poprawianie mocowania palików, wiązadeł i rygli, systematyczne prostowanie palików przy drzewach; 
− wygrabianie liści z terenu objętego pracami, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów, bylin i in.; 
− pielęgnacja gwarancyjna mebli polegająca na malowaniu drewnianego siedziska według potrzeb a także 

naprawy nie wymagające zakupu nowych elementów ławki, poprawa mocowania mebli (ławki, stojaki 
rowerowe). 
 

3.3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia i wskazania 
Zamawiającego: 
 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do: 
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- wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót terenu zieleni istniejącej w stopniu nie pogorszonym (Wykonawca 
zobowiązany jest wyznaczyć miejsca przejazdu (dróg tymczasowych) dla sprzętu poza rzutem obrysu koron 
drzew i ich systemów korzeniowych). Nie dopuszcza się zajmowania i wjeżdżania na teren zieleńców, skwerów 
poza wyznaczonymi tymczasowymi drogami komunikacyjnymi w przypadku konieczności zajęcia terenu pod 
roboty masowe. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, 
zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 
w czasie trwania prac, oznakowania robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w 
sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu schemat rysunkowy tymczasowej organizacji ruchu 
na podstawie wybranych schematów organizacji ruchu dla Części 1 i 2. Dla ułatwienia Zamawiający zamieszcza  
(w załączniku) schematy oznakowania miejsca prac zaproponowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jakie 
powinny obowiązywać podczas prowadzenia prac. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek natychmiast po 
podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji zadania wystąpić do ZDM z wnioskiem o wydanie decyzji 
(nieodpłatnej) na zajęcie pasa drogowego (dla każdej części zadania tj. 1 i 2 musi zostać przyporządkowany 
konkretny typ/numer Tymczasowego oznakowania) oraz powiadamiać ZDM oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu 
drogą mailową na 24 godziny przed rozpoczęciem prac na każdym z zadań (Część 1 i 2). Przewiduje się, że 
decyzja na zajęcie pasa drogowego zostanie wydana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.  
Składając wniosek do ZDM w sprawie wydania  decyzji na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączyć potwierdzenie – kopię zawiadomienia wysłanego do MIR (w trybie 
awaryjnym)  oraz do POLICJI z informacją/ powiadomieniem o tymczasowej zmianie organizacji ruchu – do 
przekazania zgodnie z wybranym schematem organizacji ruchu wg załącznika nr 4 (część 1) lub 9 (część 2) - 
wysłanie mailem. 
Wniosek do ZDM, RAZEM Z KOPIĄ WYSŁANEGO DO MIR i Policji (wrd@poznan.policja.gov.pl) 
powiadomienia należy uzupełnić o schematy oznakowania, wykaz ulic oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia 
prac. We wniosku na zajęcie pasa drogowego Wykonawca winien wskazać powierzchnię faktycznego zajęcia 
pasa drogowego. 

 
- Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji materiału roślinnego na każdym etapie kontraktu/umowy, 
- należy przedstawić atesty, certyfikaty zgodności materiałowej z wymaganiami Zamawiającego dla 
wbudowanych materiałów w tym dla małej architektury, elementów brukarskich, zieleni i in. zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
- dostarczone sadzonki należy właściwie oznaczyć, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy, 
- bryła korzeniowa drzewa przygotowana na terenie szkółki nie może mieć zasypanej szyi korzeniowej 
(niezgodne ze sztuką ogrodniczą), za nieprawidłowo uformowaną bryłę korzeniową uznaje się nadmiar ziemi 
znajdujący się powyżej nasady pnia drzewa tj. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego 
drzewa. 
 

− zabezpieczenia zieleni istniejącej zgodnie z dokumentacją projektową (należy wliczyć w cenę oferty koszt 
zabezpieczeń drzew na podstawie zamieszczonej dokumentacji i ewentualnie na podstawie wizji w terenie), 

− zabezpieczenia terenu w sposób skuteczny uniemożliwiając pieszym i innym użytkownikom wejście na teren 
budowy i przechodzenie w miejscach robót ziemnych i drogowych (wygrodzenie panelami ogrodzeniowymi na 
punktowych bloczkach w obrysie koron drzew), 

− wykonania tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach inwestycyjnych przed rozpoczęciem robót w zakresie 
rewaloryzacji zgodnie z dokumentacją projektową (należy wliczyć w cenę oferty koszt zabezpieczeń drzew na 
podstawie dokumentacji projektowej), a także po przekazaniu przez Zamawiającego materiałów graficznych 
opisu tablicy informacyjnej dla zadania Część 1 i 2; 

− wywiezienia odpadów biodegradowalnych (w przypadku odpadów biodegradowalnych - konieczne jest 
dostarczenie Zamawiającemu karty przekazania odpadów) oraz podłoża, ewentualnych zanieczyszczeń gruntu 
w postaci kamieni, resztek gruzu, cegieł i innych materiałów, a nienadających się do powtórnej zabudowy przy 
zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku skuwania fundamentów 
betonowych lub nawierzchni betonowych i asfaltowych konieczne jest przekazanie Zamawiającemu dowodu 
przekazania gruzu do kruszarni;  

− zabezpieczenia systemu korzeniowego, pni i koron istniejących drzew, przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
− prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu zgodnie  

z przepisami o ruchu drogowym, w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu; 
− prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie 

szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i całkowitą szerokość jezdni dla ruchu 
kołowego; 
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− zabezpieczenia robót na zakończenie każdego dnia pracy w taki sposób, by nie dopuścić do uszkodzeń jak 
również do ewentualnego wypadku. Nie dopuszcza się do stosowania zabezpieczeń w postaci prętów, ani 
żadnych ostrych materiałów, które mogą spowodować wypadek; 

− zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem wszelkich materiałów, niezbędnych do wbudowania, we 
własnym zakresie i na własną odpowiedzialność: słupki, materiał brukarski i kamieniarski, roślinność i inne; 

− urządzenia i utrzymania ewentualnego placu budowy; 
− przywrócenia naruszonego w czasie robót budowlanych terenu do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni 

oraz nawierzchni sąsiadujących; 
− przekazania do magazynu ZDM wszelkich materiałów z rozbiórek nawierzchni, zdemontowanych elementów 

małej architektury, elementów inżynierii ruchu chyba że ich stan jest zły i wówczas zgodnie z dyspozycjami 
Zamawiającego; 

− ewentualnego wykonania innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 
− wymiany (na odrębne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  

i magnetycznych, znajdujących się na placu budowy przekazywanym przez Zamawiającego (o ile w protokole 
przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka konieczność) jak i na nieruchomościach osób trzecich, 
zajmowanych przez Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków nastąpi wskutek działań Wykonawcy czynności, o których mowa powyżej 
obciążają Wykonawcę. Czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca określa Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.).  

 
Uwagi Zamawiającego:  
Koszty naprawy zniszczeń powstałych w wyniku aktu wandalizmu (także wśród obsadzeń) ponosić będzie Inwestor, 
na podstawie odrębnych zleceń/umów pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Zamawiającego przez 
Wykonawcę za pośrednictwem faksu lub e-maila o wystąpieniu takich okoliczności w terminie 3 dni od zauważenia 
zdarzenia. Dodatkowo Wykonawca do przesłanej Zamawiającemu informacji dołączy dokumentację (w tym 
fotografie) potwierdzającą wystąpienie wskazanych powyżej okoliczności. Po upływie 3 dni, zgłoszenie pozostanie 
bez rozpatrzenia, a naprawa zniszczeń nastąpi na koszt Wykonawcy. 
 
3.4. Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy, o których mowa w art. 30 
ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych 
dokumentach. Dla każdego wskazania pochodzenia należy przyjąć, że w towarzyszą mu wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
3.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 
a) umowa o podwykonawstwo  musi zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających podzleceniu, 
b) do umowy należy dołączyć przedmiar robót-oferta sporządzony przez podwykonawcę lub dalszego  

podwykonawcę na bazie przedmiaru robót-oferta załączonego do umowy łączącej wykonawcę  
i Zamawiającego, 

c) ceny jednostkowe podzleconych robót, nie mogą być wyższe aniżeli ceny jednostkowe należne wykonawcy  
z tytułu ich wykonania przewidziane w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni, 
e) w przypadku podmiotów tworzących konsorcjum umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie roboty, 

f) w umowie należy zastrzec, że w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty 
mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić będą wzajemne kompensaty, całość 
kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac, 

g) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego, 

h) w umowie należy zastrzec obowiązek zapoznania się przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  
z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych  
i uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy. 
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3.6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi: 
a) umowa musi zawierać, dokładne określenie dostawy lub usługi podlegających podzleceniu, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni. 
Niniejsze wymagania nie dotyczą umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy zawartej w wyniku 
niniejszego postępowania przetargowego oraz umów, których przedmiotem są dostawy (np. materiałów masowych 
takich jak: kruszywo, cement, mieszanki mineralno-bitumiczne, mieszanki związane cementem). 
Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN. 
 
3.7. Zasady przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, kopii zawartych umów  
o podwykonawstwo, projektów zmian tych umów i zawartych aneksów oraz uzyskiwania akceptacji Zamawiającego, 
a także zgłaszania przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu odnośnie przedłożonych dokumentów 
szczegółowo określają postanowienia wzoru umowy w sprawie zamówienia (wzór umowy stanowią Załączniki nr 5 i 
10 do SIWZ). 
Zasady, o których mowa powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku przedkładania dokumentów 
związanych z podwykonawstwem równolegle do podejmowanych czynności związanych z zawieraniem umowy  
w sprawie zamówienia. 
W zakresie nieregulowanym przez Zamawiającego stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych odnośnie podwykonawstwa, jak również odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego. 
 
3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  
 
3.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie prac związanych z sadzeniem roślin, montażem elementów małej 
architektury dostarczonych na teren realizacji, oraz prac budowlanych – brukarskich m.in. wykonania 
nawierzchni mineralnych kruszywa. 
 
3.10. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym 
postępowaniu. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 
- CZĘŚĆ 1. Dąbrowskiego/Janickiego,  
- CZĘŚĆ 2. Szeherezady. 
 
5. Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 15% wartości poszczególnych części 
(zadań) zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze robót (załączniki nr 1 
i 6 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z 
zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia:  
 
CZĘŚĆ 1. Dąbrowskiego/Janickiego: 
 
- do 15 listopada 2019 r. w zakresie wszystkich prac za wyjątkiem pielęgnacji gwarancyjnej i inwentaryzacji 
geodezyjnej, 
- od dnia dokonania odbiorów częściowych  zieleni, robót brukarskich i małej architektury w 2019 r. do 30 listopada 
2020 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej nowo założonej zieleni oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej zieleni, małej architektury i nawierzchni pieszej parkowej.  

 
CZĘŚĆ 2. Szeherezady: 
 
- do 15 listopada 2019 r. w zakresie wszystkich prac za wyjątkiem pielęgnacji gwarancyjnej i inwentaryzacji 
geodezyjnej, 
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- od dnia dokonania odbiorów częściowych  zieleni, robót brukarskich i małej architektury w 2019 r. do 30 listopada 
2020 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej nowo założonej zieleni oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej zieleni, małej architektury i nawierzchni. 
 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
    
9. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 

Ustawy. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:  
a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 usługi polegające na rewaloryzacji zieleni/skwerów/parków/zieleńców, w tym na wykonaniu 
prac polegających na założeniu zieleni (tj. wykonaniem obsadzeń drzewami i krzewami lub bylinami) wraz 
z robotami brukarskimi, o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN netto każda z tych usług (przy czym 
minimalna wymagana wartość prac ogrodniczych wynosi 80 000,00 zł netto w ramach każdej z usług). 

 
b) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej  

 
Lp. Wymagana 

liczba osób 
Minimalne wykształcenie/posiadane 

uprawnienia 
Minimalne doświadczenie 

1 1 
Koordynator 
prac 

średnie ogrodnicze  
lub leśne 

5-letni staż w branży związanej  
z utrzymaniem zieleni oraz zakładaniem 
terenów zieleni  

2 1 
kierownik 
robót 
budowlanych- 
drogowych 

uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w minimum ograniczonym 
zakresie w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane 

 
 
                     -------------------- 

 
W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego wykazania 
spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu (nie jest wymagane wykazanie spełniania warunków odrębnie 
dla każdej części).  

 
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:  
- pkt 9.1.2 lit. a) SIWZ dla części 1 i 2 – zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w danej części wykaże się posiadaniem wskazanego w tym punkcie 
odpowiedniego doświadczenia zawodowego dla tej części. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów 
wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego opisanego w warunku 
dla zadań 1 i 2. 
- pkt 9.1.2 lit. b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
łącznie wykażą się spełnianiem tego warunku. 
 
9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ  
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy:  
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony  
i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ); 
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,  
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 
ust. 5 pkt.1, 2, 4 i 8 Ustawy; 
c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane/usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać  
na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy 
(dotyczy posiadanego doświadczenia). 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
oraz brak podstaw wykluczenia. 
10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 12 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa  
w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  
10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  
w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ.  
10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) wykazu usług w zakresie określonym w pkt. 9.1.2. dla zadania, na które składana jest oferta, wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ);  

e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją  
na temat ich wykształcenia i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(wypełniony i podpisany załącznik nr 16 do SIWZ). 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 
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10.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów:  
11.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty (operatora świadczącego usługi pocztowe)  lub drogą elektroniczną 
(skan pisma), z zastrzeżeniem pkt 3. Zamawiający do kontaktów z nim podaje adres poczty elektronicznej: 
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane faksem lub w formie elektronicznej 
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
11.2. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres poczty elektronicznej 
podany przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zostało doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, że wiadomości (pisma) nie otrzymał. 
11.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych  
przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 
11.4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, faxem lub mailem zwrócić się do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. W przypadku wyboru formy pisemnej pytania należy kierować na adres 
Zamawiającego z dopiskiem „Wydział Zamówień Publicznych. Pytanie do SIWZ. Pilne”.  Wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne 
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 
11.5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Matejczuk – Wydział 
Zamówień Publicznych, tel. +48 61 64 77 222. 
 
12. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.  
 
13. Termin związania ofertą: 
13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas 
niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz,  
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
14. Opis sposobu przygotowania ofert: 
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie każdej części przedmiotu zamówienia. 
14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana 
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
14.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty, o których 
mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zadaniu poprzednim, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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14.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.6. Strony oferty i jej załączników powinny posiadać numerację. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie  
oraz opatrzone podpisem  osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
14.7. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 11 do SIWZ (stosownie do zadań, na 
które składana jest oferta); 

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 12 do SIWZ; 
3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 14 do SIWZ (jeżeli 

dotyczy); 
4) Przedmiar oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 1 i/lub 6 do niniejszej specyfikacji 

(stosownie do części, na które składana jest oferta). Wycena polega na każdorazowym wpisaniu 
przez wykonawcę cen jednostkowych robót budowlanych i usług obejmujących koszty wykonania 
wszelkich czynności określonych w pkt 3 SIWZ, do kolumny pn. „Cena jedn.” lub „Cena” oraz 
wartości iloczynu ilości i ceny jednostkowej do kolumny pn. „Wartość” przedmiaru oferta 
wycenianego przez wykonawcę. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać  
w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
Uwaga: W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a opisami projektu,  
za obowiązujące Wykonawcę specyfikacje i zakres zadań uważa się, zapisy zawarte w 
przedmiarach robót i ofercie. 

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 
14.9. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 
14.10. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie 
należy opisać następująco: 

 
NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 
UL. WILCZAK 17, 61–623 POZNAŃ 

 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:  

„REWALORYZACJA SKWERU U ZBIEGU UL. DĄBROWSKIEGO/JANICKIEGO ORAZ ZIELENI W PASIE 
ROZDZIAŁU UL. SZEHEREZADY WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ GWARANCYJNĄ” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 05.09.2019r. GODZ 10:30 

 
14.12. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
14.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Informacje te (wraz z niezbędnymi dokumentami wskazującymi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.  
Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku składania przez Wykonawcę uzupełnień/ wyjaśnień  
na wystosowane przez Zamawiającego w trakcie postępowania wezwania. 
Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. 
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert  
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofercie.  
 
15. Miejsce i termin składania ofert: 
15.1 Ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2019r. do godz. 10:00 w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich - pok. 08, 
przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 
15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich przy 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 
15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 
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15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  
zamówienia. 
15.5 Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą. 
 
16. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
16.1. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty koszty wszelkich czynności związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 3 – „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji. 
16.2 . W obliczonej przez Wykonawcę cenie należy uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk 
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki. Do ceny jednostkowej nie należy wliczać 
podatku VAT. 
16.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT. 
 
17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich. 
 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
18.1. Zamawiający dla każdej części zamówienia dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: 
  - cena – 100%, 
18.2. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów, zgodnie  
z następującym wzorem: 
 
(CN x 100) / CB = liczba punktów przyznana badanej ofercie 
 
gdzie: 
 
CN – cena oferty z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
CB – cena badanej oferty 
 
18.3. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu 
do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia: 
a) podpisanego przez wykonawcę projektu umowy (w 4 egz.) między wykonawcą i Zamawiającym sporządzonego 
zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 5 (dla części 1) i nr 10 (dla części 2) do SIWZ, który wykonawca 
uzupełnił o informacje pozostawione zgodnie ze wzorem umowy woli wykonawcy lub podpisania umowy 
przygotowanej przez Zamawiającego 
b) wykazu pracowników wskazującego osoby zatrudnione na umowę o pracę i wykonujące czynności, o których 
mowa w pkt. 3.9. SIWZ, 
c) kserokopii uprawnień budowlanych, zgodnych z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dla osoby  
wskazanej w pkt. 9.1.2. b2 SIWZ, 
d) polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy  
w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. 
 
Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa powyżej będzie 
traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy. 
Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna 
przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony  
mu projekt umowy wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności i opatrując umowę odpowiednim numerem.  
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20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
21. Zawarcie i zmiana umowy: 
21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikami nr 5 (dla części 1) i nr 10 
(dla części 2) do SIWZ i na warunkach w nim określonych. Wzór umowy jest taki sam dla każdego zadania. 
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty,  
Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: 

a) konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (jeżeli ich 
wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – przedłużenie terminów 
realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych usług, zmiana wynagrodzenia 
(wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na usługi / roboty budowlane sporządzonego 
przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w 
oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy czym cena nie może być wyższa niż średnie ceny robót 
publikowane w informacyjnym zestawie cen robót Orgbud-Serwis Poznań ul. Stablewskiego 43 za dany 
kwartał. Jeżeli w przywołanej publikacji nie będzie wystarczających danych Wykonawca winien skorzystać 
z Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych lub innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji 
indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynników produkcji. 

b) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny  
do wykonania prac na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

c) konieczności wykonania zamiennych usług w stosunku do usług będących przedmiotem umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana zakresu przedmiotu umowy, 
wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, 

− w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania 
rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu 
prac, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem, obowiązującymi standardami, 
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie 
wartości prac podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie 
wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego kosztorysu ofertowego 
sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o założenia jak w pkt. 21.2 lit. a). 

− Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 pkt. 1 Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny  
dla wprowadzenia tych zmian. 

d) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie 
awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, 

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia w szczególności przedłużenia procedury uzyskania 
zatwierdzenia przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska, Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, gestorów sieci uzbrojenia, zmian Budżetu 
Miasta – zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności 
objętych przedmiotem zamówienia, zmiana zakresu umowy, 

f) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na który 
wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami,  

g) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi 
– przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja 
przedmiotu umowy, 

h) leżącego po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o ilość dni opóźnienia, 
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i) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie prac zgodnie z normami 
wymienionymi w specyfikacjach technicznych opisujących przedmiot zamówienia – przedłużenie terminów 
realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych, 

j) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części 
- przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym niemożliwe było podjęcie realizacji zamówienia 
zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, 

k) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która 
miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego 
podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji  
o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 9 wzoru umowy w sprawie zamówienia w zw. z art. 36b ust. 2, 

l) zmiany koordynatora prac lub kierownika robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na 
wniosek Wykonawcy z powodu: 

− choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących brygadzisty,  
− nie wywiązywania się koordynatora prac/kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 
− jeżeli zmiana koordynatora prac/kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień), 
m) zmiany koordynatora prac/kierownika budowy na wniosek Zamawiającego jeżeli nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić koordynatora prac/kierownika 
budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

n) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  
na zasadach wskazanych poniżej.  
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  
i usług. 
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu Umowy. 
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. n), każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
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wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy.  
W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności: 
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz  
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w pkt 2, lub  
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 

21.3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy,  
a określonych w pkt 21.2 z wyjątkiem pkt 21.2  litera h) i m). 
21.4. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza  
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało 
szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany  
w treści umowy.  
 
22. Środki ochrony prawnej: 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 
 
23. Postanowienia końcowe: 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny. 

2. Zamawiający 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 przepływu 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”, informuje, że:  
� administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  

pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: 
zdm@zdm.poznan.pl ; 

� z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się  
pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl; 

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

� odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

� dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 
� obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

� osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− 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 **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
� osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy – przedmiar robót Dąbrowskiego/Janickiego skwer (Załącznik nr 1 do SIWZ: Zakres 1A_ZIELEŃ, 

Zakres 1B_PRACE BRUKARSKIE, Zakres 1C_MAŁA ARCHITEKTURA) 
 
- Załącznik nr 2 – Projekt zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Dąbrowskiego i ul. Janickiego w Poznaniu 
  * Załącznik 2A_PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 
  * Załącznik 2B_PZT-02 Wymiarowanie nawierzchni 
  * Załącznik 2C_PZT-03 Wymiarowanie Skupin roślin 
  * Załącznik 2D_INW-01 Inwentaryzacja terenu 
  * Załącznik 2E_INW-02 Gospodarka drzewostanem 
  * Załącznik 2F_D-01 Opornik betonowy 
  * Załącznik 2G_D-02 Nawierzchnia mineralna 
  * Załącznik 2H_D-03 Mocowanie drzewa 
  * Załącznik 2I_D-04 Schemat rozstawy roślin 
 
- Załącznik Nr 3- specyfikacja ogólna i szczegółowa – zieleń i mała architektura, nawierzchnie i in. dla skweru u zbiegu ul. Dąbrowskiego i ul. 

Janickiego w Poznaniu 
  * Załącznik 3A_Opis techniczny_ skwer Dąbrowskiego Janickiego 
  * Załącznik 3B_ Tabela inwentaryzacyjna skweru Dąbrowskiego Janickiego 
  * Załącznik 3C_ Specyfikacje spis 
  * Załącznik 3D_ SST – 01.00 – Prace demontażowe 
  * Załącznik 3E_ SST – 02.00. Zabezpieczenie drzew na terenie budowy 
  * Załącznik 3F_ SST- 03.00 Prace drogowe 
  * Załącznik 3G_SST- 04.00 Mała architektura 
  * Załącznik 3H_ SST- 05.00 Gospodarka drzewostanem 
  * Załącznik 3I_ SST- 06.00 Zieleń 
  * Załącznik 3J_STO-00.00. Wymagania ogólne 
 
- Załącznik nr 4 – schematy tymczasowej organizacji ruchu, 
- Załącznik nr 5 - wzór umowy Dąbrowskiego/Janickiego skwer, 
- Załącznik nr 6 – kosztorys ofertowy – przedmiar robót Szeherezady  
 
- Załącznik nr 7 - Projekt zagospodarowania zielenią pasa rozdziału ul. Szeherezady w Poznaniu 
    * Załącznik 7A_02_rys.Inwentaryzacja dendrologiczna_ul. Szeherezady  
  * Załącznik 7B_04.1_Projekt zieleni ul. Szeherezady_ nasadzenia 
  * Załącznik 7C_ 04.2_Projekt zieleni ul. Szeherezady_ wymiarowanie 
  * Załącznik 7D_ 05_Schemat sadzenia roślin 
  * Załącznik 7E_ 06_Schemat sadzenia magnolii 
  * Załącznik 7F_ chodnik z płyt betonowych 
 
- Załącznik nr 8 – Opisy i specyfikacje do projektu Szeherezady 
 
  * Załącznik 8A_ Projekt OPIS TECHNICZNY_ ul. Szeherezady 
  * Załącznik 8AA_Tabela nr 2_Inwentaryzacja_ul. Szeherezady 
  * Załącznik 8B_ Specyfikacje spis 
  * Załącznik 8BB_ STO-00.00.Wymagania ogólne 
  * Załącznik 8C_SST-01.00 Prace demontażowe 
  * Załącznik 8D_SST-02.00 Zabezpieczenie drzew na terenie budowy 
  * Załącznik 8E_SST- 03.00 Prace drogowe 
  * Załącznik 8F_SST- 04.00 Mała architektura 
  * Załącznik 8G_SST – 05.00 Zieleń 
 
- Załącznik nr 9 – schematy organizacji ruchu 
- Załącznik nr 10 – wzór umowy Szeherezady 
- Załącznik Nr 11 - Formularz ofertowy, 
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- Załącznik Nr 12 - Oświadczenia,   
- Załącznik Nr 13 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, 
- Załącznik Nr 14 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów. 
 
Dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: 
- Załącznik Nr 15 - Wykaz usług, 
- Załącznik Nr 16 - Wykaz osób. 
 


