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Ogłoszenie nr 777290-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Brusy: Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków' Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na 

Zaborach 1 , 89-632 Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 

523 969 303.

Adres strony internetowej (URL): brusy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

L3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)'.

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

bip.bmsy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego

Adres:

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 

są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie 

Miasta i Gminy Brusy w roku 2021

Numer referencyjny: Nr ZP.271.33.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

IL2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem 

zamówienia są usługi utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021. U 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Konserwację bieżącą terenów zieleni w zakresie: - pielęgnacji zieleni 

(koszenie, nawożenie, pielenie, formowanie itp.); - zakładania rabatów kwiatowych; - uzupełniania nasadzeń 

drzew i krzewów. 2) Kompleksowe utrzymanie terenów placów zabaw, boisk sportowych i terenów 

wypoczynkowo - rekreacyjnych w zakresie: - bieżącej pielęgnacji zieleni; 3) Utrzymanie czystości na terenie 

miasta i gminy w zakresie: - oczyszczania ręcznego; - eksploatacji koszy ulicznych; - letniego utrzymania 

ciągów pieszych, rowerowych i jezdnych (oczyszczanie mechaniczne); - zimowego utrzymania ciągów
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pieszych i rowerowych. 4)Utrzymanie zieleni na terenie związanych z turystyką wodną: - bieżącej pielęgnacji 

zieleni 2. Szczegółowy opis zakresu usług 2.1. Konserwacja bieżąca terenów zieleni 2.1.1 Pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja trawników na terenach płaskich i skarpach (koszenie i wywóz trawy), □ Okopywanie 

trawników przy krawężnikach wraz z wywozem odpadów, Usuwanie trawy, poprzez opryski środkami 

chwastobójczymi pomiędzy płytkami chodnikowymi przy krawężnikach i obrzeżach chodników i ze ścieżek 

w parkach wraz z wywozem odpadów, I i Wykopywanie z ziemi i wkopywanie do ziemi bylin cebulowych, 

odchwaszczenie bylin, ścinanie liści bylin i wysuszanie cebulek bylin, □ Prostowanie palików i rollborderów 

, Jesienne i wiosenne wygrabianie trawników wraz z wywozem liści i nieczystości I Wykonywanie 

bieżących remontów trawników (zniszczonych przez krety, przedepty, inne zniszczenia) w uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. Pielęgnacja żywopłotów i skupin krzewów, I Pielęgnacja różanek, 

Pielęgnacja roślin jednorocznych, bylin, roślin: w misach, murkach, □ Pielęgnacja mis przy drzewach 

(wykaszanie traw, pielenie, obcinanie odrostów), Wykaszanie trawy wokół słupków, płotków, barier itp. na 

terenach zieleni i w pasach drogowych ulic miasta Brusy, □ Dostawa kwiatów jednorocznych i ich 

posadzenie. Przewiduje się zakup kwiatów jednorocznych i ich posadzenie w ilości ca 5000 szt jednorazowo 

2 razy w ciągu roku .tj. łącznie lOOOOszt. Kolor oraz gatunek i miejsce sadzenia do uzgodnienia z 

inspektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach. Likwidacja nasadzeń - 

listopad. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość kwiatów jednorocznych w całym okresie wegetacji (zdrowy, 

jednorodny materiał roślinny, sadzony w początkowej fazie kwitnienia, zapewniający długotrwały efekt 

kwitnienia) W przypadku negatywnej oceny jakości kwiatów przez Zamawiającego ma on prawo żądać 

wymiany części lub całości materiału sadzeniowego w celu osiągnięcia właściwego efektu, I 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do podlewania kwiatów jednorocznych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów w 

uzgodnieniu z inspektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach (koszty za 

zużytą wodę do podlewania ponosi Wykonawca na podstawie indywidualnie zawartej umowy z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, i Utrzymanie ścieżek, tj. gracowanie i 

chemiczne usuwanie trawy, darni, chwastów w miarę potrzeb. □ Prace obejmujące pielęgnację zieleni 

wykonywane będą na podstawie harmonogramu prac, lub zgłoszenia telefonicznego upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. □ Zabezpieczenie rabatów róż oraz innych narażonych na przemarzanie 

krzewinek i nasadzeń przed mrozami poprzez przykrycie gałęziami świerkowymi lub włókniną. 2.1.2 

Ustalenia ogólne • Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadań objętych przetargiem zastrzega sobie prawo 

do pełnej dyspozycyjności firmy. Okres przystąpienia do realizacji zgłoszonego wymagającego 

natychmiastowego interwencyjnego wykonania zadania nie dłuższy niż 4 godziny. □ Usługa związana z 

konserwacją bieżącą terenów zieleni miejskiej odbywać się będzie zgodnie z zakresem i częstotliwością
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określoną w tabeli 3 i 4 stanowiącej załącznik do istotnych postanowień umowy, I Zamawiający dopuszcza 

również, w uzgodnieniu z Wykonawcą wykonanie prac zamiennych. I I W przypadku sprzyjających 

warunków atmosferycznych powodujących nasilenie wzrostu traw należy przewidzieć zwiększenie 

częstotliwości koszenia do czterech razy w miesiącu przy ulicach Jana Pawła II, Na Zaborach oraz ulicy 

Gdańskiej (uwaga dot. tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do istotnych postanowień umowy). f W sytuacji 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza) należy zredukować częstotliwość koszenia do 

jednorazowego (tabela nr 1 stanowiąca załącznik do istotnych postanowień umowy,) oraz całkowitej 

rezygnacji z koszenia (tabela nr 2 stanowiąca załącznik do istotnych postanowień umowy). I Tereny boisk 

po uwzględnieniu warunków atmosferycznych należy kosić z częstotliwością wskazaną dla tego typu 

obiektów. 2.2. Kompleksowe utrzymanie terenów placów zabaw, boisk sportowych i terenów wypoczynkowo 

- rekreacyjnych 2.2.1 Konserwacja bieżąca zieleni na terenach placów zabaw, boisk sportowych i terenów 

wypoczynkowo - rekreacyjnych Obejmuje czynności ujęte w konserwacji bieżącej terenów zielonych oraz 

dodatkowo: □ odcinanie darni przy krawężnikach i obrzeżach, □ zamiatanie chodników i przejść, □ 

gracowanie alejek glino-żwirowych i nawierzchni gruntowych, konserwacja ścieżek glino-żwirowych i 

nawierzchni gruntowych 2.2.2 Konserwacja elementów małej architektury na terenach placów zabaw, 

boiskach i terenach rekreacyjno - wypoczynkowych Obejmuje wymianę piasku i żwiru oraz czyszczenie, 

przegrabianie, przewietrzanie na terenach placów zabaw (piaskownice, pola piaskowe, nawierzchnie pod 

urządzeniami zabawowymi zgodnie z załącznikiem Nr 3 do istotnych postanowień umowy. 2.2.3 Dodatkowe 

wymagania dotyczące wszystkich prac przy pielęgnacji zieleni □ pielenie krzewów w szpalerach - do 20 cm 

od szpaleru z każdej strony, I pielenie krzewów w Skupinach - pomiędzy krzewami oraz do 50 cm wokół 

skupiny, □ pielenie krzewów pojedynczych - do 50 cm wokół krzewów, □ pielenie drzewek - misy o 

średnicy od 80 cm do 100 cm. 2.3.Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy 2.3.1. Oczyszczanie 

ręczne • obejmuje oczyszczanie ręczne rejonów zaznaczonych na mapie miasta Brusy (załącznik nr 8) z 

częstotliwością określoną dla poszczególnych rejonów wg załącznika nr 10 tabela A zaznaczonych na ww. 

mapie oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni szutrowej 3 razy w roku. □ strefa I oczyszczania obejmuje 

teren o powierzchni 750,0 tyś. m2 i strefa II oczyszczania obejmuje teren o powierzchni 800,0 tyś. m2 I 

ścieżki rowerowe o powierzchni szutrowej 19.584,0 tyś. m2 • rodzaj odpadów podlegających zbiórce: puszki, 

butelki, folie, kartony oraz inne opakowania, papiery, w tym zerwane plakaty i ulotki, worki i reklamówki 

(wraz z zawartością) oraz inne odpady o rozmiarach nieprzekraczających wielkości worka na śmieci o poj. 70 

1 z wyłączeniem niebezpiecznych i wielkogabarytowych. • w ramach oczyszczania ręcznego należy także 

usuwać: a) suche wiązanki kwiatów i wypalone znicze spod pomników b) plakaty, ulotki, ogłoszenia 

umieszczane nielegalnie na obiektach infrastruktury miejskiej - na drzewach, słupach oświetleniowych itp. c) 
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drobne zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów, kapsle, papiery z miejsc szczególnie narażonych na 

zaśmiecenie (zgrabić lub zmieść) z częstotliwością 1 raz dziennie. • worki z zebranymi odpadami z 

oczyszczania ręcznego winny być sprzątnięte w wyznaczonych dla poszczególnych rejonów godzinach 

sprzątania • odpady należy zbierać: a) z terenów objętych pielęgnacją zieleni b) przy drogach w odległości do 

10 mb od krawędzi jezdni (odległość uwzględnia chodnik i pobocze) c) ze skarp położonych wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych d) z pozostałych ogólnodostępnych, otwartych terenów gminnych wskazanych przez 

Zamawiającego • ze sprzątania ręcznego wyłącza się: a) tereny PKP, SGR i GS b) tereny: 1. spółdzielni 

mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych 2. prywatne 3. gminne wydzierżawione innym podmiotom lub 

osobom fizycznym • Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) podejmowanie w nagłych sytuacjach 

działań interwencyjnych związanych z zakresem oczyszczania ręcznego (w godz. od 600 do 2000, na 

zgłoszenie Zamawiającego, w ciągu max. 4 godz. od zgłoszenia), b) przyjęta do oczyszczania ręcznego 

powierzchnia w poszczególnych rejonach uwzględnia wszystkie tereny wyszczególnione powyżej. 2.3.2 

Eksploatacja koszy ulicznych • Ustalenia ogólne: a) zakres usług obejmuje całoroczne opróżnianie koszy z 

terenów objętych oczyszczaniem i wywóz zebranych odpadów do kontenerów o pojemności 1100 1 

ustawionych w zadaszonym magazynie przy zespole szkół w Brusach oraz zgłaszanie Zamawiającemu 

zapełnionych kontenerów do wywozu, b) lokalizacja koszy wraz z wyszczególnieniem ilości określona jest w 

załączniku nr 11 - 100% koszy czyli 92 szt. znajduje się w I strefie eksploatacji, c) kosze stanowią własność 

Gminy Brusy i przekazane zostaną do eksploatacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. • 

Obowiązki Wykonawcy: a) opróżnianie koszy z wymaganą częstotliwością (dla poszczególnych rejonów 

zaznaczonych na mapie zał. nr 10 oraz podanymi minimalnymi częstotliwościami i godzinami) zał. nr 12 

tabela B, b) utrzymanie czystości w rejonie kosza w promieniu 2m, c) zakup i uzupełnianie metalowych 

wkładów do koszy w przypadku ich zaginięcia lub zniszczenia. Uzupełnione wkłady będą stanowić własność 

Gminy Brusy, d) przemieszczanie koszy w miejsca wskazane przez Zamawiającego, e) ustawienie koszy 

powinno być zgodne z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, f) dbanie o estetykę koszy: - 

oczyszczenie koszy przy użyciu wody lub - w sytuacjach tego wymagających- środków chemicznych z 

zewnątrz i wewnątrz (w terminie 2 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia + 1 raz w roku w 

okresie wiosennym), - pomalowanie koszy metalowych - minimum raz w okresie realizacji zamówienia, g) 

naprawa i usuwanie zniszczonych koszy - decyzja Zamawiającego, h) składowanie na terenie swojej bazy 

nowo zakupionych koszy do chwili ich ustawienia i ich rozwiezienie na polecenie Zamawiającego. Zakłada 

się zakup nowych koszy w ilości nie przekraczającej 20% ich ogólnej liczby (w rejonie w skali roku). Zakup 

przez i na koszt Zamawiającego, i) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (tj. 

ponowne ustawienie przewróconych koszy, wyzbieranie wysypanych odpadów oraz zgłoszenie tego faktu
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Zamawiającemu), j) zgłaszanie Zamawiającemu faktu zaginięcia koszy lub zmiany lokalizacji, k) 

przeprowadzenie przeglądu wszystkich koszy w rejonie 2x w roku z udziałem Zamawiającego, celem 

ustalenia ich stanu ilościowego i stanu technicznego. 2.3.3 Letnie utrzymanie ciągów pieszych, rowerowych i 

jezdnych (oczyszczanie mechaniczne) • oczyszczanie letnie trwa od 1 kwietnia do 31 października • wykaz 

ciągów komunikacyjnych objętych utrzymaniem letnim - zgodnie z zakresem ujętym w zakresie rzeczowym 

oczyszczania ręcznego i eksploatacji koszy ulicznych. । strefa I utrzymania obejmuje powierzchnię - 

52.578,0 m2 strefa II utrzymania obejmuje powierzchnię - 47.120,0 m2 L powierzchnia jednorazowego 

pozimowego sprzątania ulic - 222.547,0 m2 I trzykrotne w ciągu roku sprzątanie ulic w miejscowościach: 

Kosobudy, Leśno, Męcikał - 59.764,0 m2 L trzykrotne w ciągu roku zamiatanie ścieżek rowerowych o 

nawierzchni bitumicznej i z kostki - 38.516,0 m2 • zakres prac obejmuje: a) zamiatanie mechaniczne i jako 

wspomagające ręczne zanieczyszczeń (piasek, liście oraz inne zanieczyszczenia) minimum lx w m-cu w 

rejonie objętym I stopniem utrzymania i lx na 2 m-ce w rejonie II, b) oczyszczenie wszystkich utwardzonych 

ciągów komunikacyjnych w mieście oraz dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w miejscowościach: 

Leśno ul. Wykopaliskowa, Na Skarpie, Polna i Brzozowa, Lubnia ul. Spółdzielcza, Zalesie ul. Leśna, ul.

Słoneczna, Główna i Gdańska na odcinku od sklepu GS do skrzyżowania, Kosobudy ul. Podgórna, Sportowa 

i Szkolna, Czyczkowyul. Czernicka, Lipowa i Leśna, Małe Gliśno, Brusy - Jaglie, Czarnowo, Czapiewice, 

Wielkie Chełmy, Czamiż, Męcikał ul. Pocztowa, Szkolna, Nad Brdą, 3- go Maja, Długa, Dąbek, Żabno- 

Kosobudy w tenninie 1 tygodnia od zakończenia sezonu zimowego, c) dodatkowo 3 razy w roku sprzątanie 

ulic w miejscowościach Kosobudy, Leśno i Męcikał, d) zamiatanie mechaniczne i częściowo ręczne ścieżek 

rowerowych o nawierzchni bitumicznej i z kostki 3 razy w roku, e) usuwanie darni z chodników, 

krawężników i schodów, f) przekazywanie informacji o padniętych, rozjechanych zwierzętach w celu 

powiadomienia odpowiednich służb w celu ich usunięcia, g) informowanie o faktach dewastacji i 

wandalizmu w stosunku do urządzeń infrastruktury drogowej (znaki drogowe, barierki) zabezpieczanie 

uszkodzonych elementów infrastruktury. 2.3.4 Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych • zimowe 

utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 listopada do 31 

grudnia i obejmuje: Brusy: Plac Jana Pawła II - park oraz przystanek PKS, teren przyległy do Urzędu 

Miejskiego, plac targowy, parking przy ul. Nad Dworcem, ciąg pieszy przy Kaszubskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej - ul. Ogrodowa i Targowa, ciągi piesze przy ul. Armii Krajowej - pomnik Karnowskiego, 

chodniki i ścieżki rowerowe przy ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem, ciągi piesze i rowerowe wzdłuż ul.

Gdańskiej od ronda w kierunku Chojnic, ciągi piesze wzdłuż cmentarza od ul. Ks. Czarnowskiego do ronda, 

ciąg pieszy przy ul. Gdańskiej przylegający do cmentarza pomordowanych, ciąg pieszy i rowerowy przy ul. 

Wojska Polskiego od ronda do ulicy Derdowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej od firmy Evra Fish do
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Gacnika, ciąg pieszy przy ul. Ks. Czarnowskiego, chodniki przy ul. Kwiatowej, ciąg pieszy i rowerowy ulica 

J. Chełmowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Brusy 

Wybudowanie, ciąg pieszy i rowerowy na ul. Armii Krajowej; ścieżki rowerowe: Brusy - Żabno i Brusy - 

Wielkie Chełmy, Męcikał, parking przy budynku kulturalno- sportowym - ul. Leśna 4 w Lubni, parking przy 

budynku kulturalno - sportowym w Leśnie, parking w Brusach - Jagliach, parking przy budynku socjalno- 

sportowym w Czyczkowach I powierzchnia utrzymania zimowego ścieżek rowerowych i chodników - 

64.881,0 m2, L utrzymaniem zimowym nie są objęte pasy jezdne ulic. • zakres prac obejmuje: a) usuwanie 

śniegu, lodu i błota pośniegowego z ciągów pieszych i rowerowych przylegających do terenów i posesji 

stanowiących własność Gminy, b) usuwanie skutków gołoledzi z ciągów pieszych i rowerowych poprzez 

posypywanie mieszanką solno - piaskową, c) usuwanie skutków gołoledzi z ciągu pieszo - rowerowego przy 

ul. Józefa Chełmowskiego poprzez posypywanie środkiem chemicznym (chlorkiem magnezu, wapnia itp.) W 

okresie zimowym pracownicy wykonujący czynności usuwania z ciągów pieszych, rowerowych i placów 

śniegu po opadach oraz likwidowania skutków gołoledzi muszą być do dyspozycji 24h na dobę i gotowi do 

podjęcia natychmiastowych działań w momencie wystąpienia wymienionych zjawisk atmosferycznych. 2.4. 

Utrzymanie zieleni na terenach związanych z turystyką wodną: Zakres prac obejmuje: □ Pielęgnacja zieleni 

na terenach płaskich i skarpach (koszenie trawy) I Zgłaszanie potrzeb remontowych i zniszczeń powstałych 

w wyniku aktów wandalizmu. 2.5. Wymagania stawiane Wykonawcy 1. Wykonawca winien uwzględnić w 

cenie wykonania usług wartość materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w 

szczególności: - piasek do piaskownicy - środki chemiczne do konserwacji koszy i kwiatonów - środki 

ochrony roślin - nawozy - nasiona traw i materiał sadzeniowy (kwiaty jednoroczne) - ziemia urodzajna. 2. 

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikami 

wykonawczymi w rejonie tj. min. jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie ogrodnicze (np. 

technik ogrodnik lub technik zakładania terenów zieleni) oraz min. roczne doświadczenie w pracy przy 

zakładaniu i bieżącej pielęgnacji zieleni. 3. Dokonywanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie zezwoleń 

koniecznych dla prawidłowej realizacji usług. 4. Przekazanie zebranych odpadów do właściwych miejsc ich 

zagospodarowania zgodnie z posiadanym zezwoleniem w tym zakresie. 5. Zapewnienie pracownikom 

wykonującym prace w terenie odzieży roboczej, oznakowanej czytelną nazwą Wykonawcy. 6. Oznakowanie 

pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług w nazwę Wykonawcy oraz sygnalizację. 7. Zapewnienie 

dwa razy w miesiącu samochodu do kontrolnego objazdu rejonu z przedstawicielem Zamawiającego, w 

terminach ustalonych przez Zamawiającego. 8. Pełnienie w rejonie funkcji gospodarza terenu i ponoszenie 

odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków np. za nieusunięcie pobitego szkła z piaskownic, 

trawników, alejek. 9. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o sytuacjach wpływających na czystość i

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7e5c5ba3-845f-4dc2-8db8-23c8350cfbd6 9/21



31.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7e5c5ba3-845f-4dc2-8db8-23c8350cfbd6

estetykę w obsługiwanym rejonie, wymagających interwencji w zakresie zieleni: i J „zajmowania” trawników 

przez parkujące pojazdy (nr rejestracyjny pojazdu, dzień, godzina), l prowadzenia na trawnikach prac przez 

innych wykonawców (niezgłoszonych), I złym stanie urządzeń technicznych usytuowanych na trawnikach 

(np. studzienki telekomunikacyjne, kanalizacyjne), potrzeb i możliwości w zakresie zagospodarowania 

terenów zielonych: remonty, modernizacja istniejących, zakładanie nowych, likwidacja istniejących w 

miejscach, gdzie nie ma możliwości ich utrzymania (np. wąskie pasy trawników przyjezdni). 10. 

Przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad wykonywania usług zawartych w niniejszym rozdziale. 11. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne 

szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77311000-3

77313000-7

77314000-4

77320000-9

90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)'.

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów — szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.12.2021

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych

Informacje dodatkowe

III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

ULI.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: L wykonał lub wykonuje w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, minimum jedno zamówienie w zakresie pielęgnacji zieleni obejmujące pełen cykl 

wegetacyjny o wartości netto minimum 80.000 zł; I dysponuje min. jedną osobą posiadającą 

wykształcenie min. średnie ogrodnicze (np. technik ogrodnik lub technik zakładania terenów zieleni) oraz 

min. roczne doświadczenie w pracy przy zakładaniu i bieżącej pielęgnacji zieleni; i dysponuje 

następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia: E samochód o 

ładowności min. 4m3 przeznaczony do transportu odpadów - min. 1 szt. I kosiarki - min. 5 szt. I 

podkaszarki - min. 3 szt. Z zamiatarka mechaniczna - min. 1 szt

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:
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IH.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

HI.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

HI.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

IIL4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

HL5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IH.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) Potwierdzenie 

posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych 2) W 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik 

nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie zamówienia publicznego ww. dokument musi być złożony przez Wykonawców wspólnie lub 

przez ustanowionego pełnomocnika; b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 

lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego ww. dokument musi być złożony przez 

Wykonawców wspólnie lub przez ustanowionego pełnomocnika; c) Wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 6 do SIWZ). W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego ww. 

dokument musi być złożony przez Wykonawców wspólnie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

IH.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III .6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

II I.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - HI.6)

1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) 

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 9 do 

SIWZ); 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (propozycja - Załącznik nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

I V.l) OPIS

IV . 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. l.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać infonnacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:

Nie

Infonnacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
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negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Wanmki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Czas reakcji na interwencyjne zgłoszenie Zamawiającego 30,00

Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej. 2. Istotne zmiany 

w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy: 

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku: Z wystąpienia długotiwałych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych; I wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu 
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umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; b) zmiany 

wynagrodzenia, w przypadku: zmiany zakresu przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 3, 4 

(zmniejszenie wynagrodzenia); E zmiany urzędowej stawki podatku VAT przy zachowaniu ceny netto bez 

zmian (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 15.01.2021, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IY.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

V 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”, informuję, że: E 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z 

siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; □ inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora 

jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-
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39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; L Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usługa utrzymania zieleni i czystości na 

terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; I 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; L Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; I obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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 Pani/Pana danych osobowych 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; I posiada 

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); - 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 (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); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; (I nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

prawo do usunięcia danych osobowych; - 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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