Załącznik nr 1
do ogłoszenia o konkursie ofert nr ZP.271.3.16.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla konkursu ofert pn.:

Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń
I. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich firm, których działalność związana jest z wycinką drzew i frezowaniem korzeni
drzew. Prace polegające na usunięciu drzew lub krzewów oraz frezowaniu karpiny drzew muszą być wykonane
zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia
oraz na podstawie decyzji nakazujących usunięcie poszczególnych drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w zakresie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. Do ofert należy dołączyć dokumenty,
świadczące o tym, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie wykonywania zadania osobami, które
będą uczestniczyły w wykonywaniu zadania, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem
w wykonywaniu prac określonych w przedmiotowym zakresie prac, a sprzęt używany w trakcie jego wykonywania
posiada niezbędne atesty i badania.

II. Termin realizacji:
Nastąpi od dnia zawarcia umowy (wzór nr ZP.272.3.16.2019) do 29 listopada 2019 r.
Uwaga: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie zleceń cząstkowych. Termin realizacji zleceń
cząstkowych wynosi 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, obejmującego do 60 pozycji dotyczących wycinki drzew lub
krzewów oraz frezowania korzeni. Po usunięciu drzew lub krzewów do Wykonawcy należy oszacowanie ilości
pozyskanego drewna z wycinki. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca winien jest powiadomić Zamawiającego
o zakończeniu prac. Odbiór prac nastąpi do 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego, co zostanie
udokumentowane protokołem odbioru prac i będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego. Ponadto
zostanie sporządzony odrębny protokół z dostarczenia i przekazania pozyskanego drewna ( załącznik nr 2).

III. Przedmiotowy zakres prac:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz frezowania korzeni drzew na terenach
będących własnością Miasta Ustroń.
Zakres prac w ramach zadania obejmuje w szczególności:
 wycięcie drzew lub krzewów,
 usuwanie drzew wraz z frezowaniem karpiny,
 odcięcie gałęzi od dłużyc,
 frezowanie karpiny drzew (odkopanie i usunięcie korzeni bądź frezowanie karpiny na głębokość co najmniej
0,4 m poniżej poziomu terenu),
 zasypanie dołów dostarczoną ziemią we własnym zakresie,
 wywóz urobku z miejsca wycinki,
 uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
1) Wymagane jest zrąbkowanie gałęzi, karczowanie bądź frezowanie karpiny oraz wywóz całego urobku z
miejsca wycinki,
2) Wywiezienie urobku z miejsca wycinki polega na:
a) gałęzie drobne, wykarczowane korzenie lub pozostałości z wyfrezowania karpiny korzeniowej – są
własnością Wykonawcy i zostaną przewiezione i zagospodarowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 poz. 992 z późn. zm.) na koszt Wykonawcy,
b) grubizna: drewno pochodzące z wycinki (dłużyce) należy posegregować na:

 drewno ponadgabarytowe tzn. użytkowe o obwodzie powyżej 100 cm i pociąć go na mniejsze odcinki
ok. 120 cm,
 drewno pełnowartościowe o obwodzie do 100 cm i pociąć go na mniejsze odcinki ok. 100 cm,
 sękate lub spróchniałe tzn. opałowe o obwodzie powyżej 35 cm i pociąć go na mniejsze odcinki ok. 40
cm (obmiar ilości i kwalifikacja urobku w miarę postępu prac przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiającego, spisanie protokołu, potwierdzenie ilości przez odbierającego w chwili przekazania
urobku),
Załadunek w miejscu wycinki i wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - tj. w granicach
administracyjnych Miasta Ustroń - drewna pociętego na odcinki o długości nie większej niż 120 cm wraz z
ułożeniem go w stosy;
Cały urobek Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu na teren przez niego wskazany.
3)
4)
5)
6)
7)

Krzewy należy ścinać tuż przy ziemi tak, aby karcze nie były wyższe niż 5 cm od linii podłoża. Karcze po
usuniętych krzewach nie podlegają usunięciu.
Uprzątnięcie terenu wycinki drzew z odciętych gałęzi lub krzewów oraz pozostałości po przeprowadzonej
wycince.
Drzewa przeznaczone do wycinki będą wskazywane Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie udzielania
każdego zlecenia cząstkowego.
Drewno pozostałe po wycince zostanie przekazane według Zarządzenia nr 171/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z
dnia 23 maja 2018 r.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wyżej opisanych prac, gniazd lęgowych ptaków odstąpić od
usunięcia drzew, gdyż okres lęgowy ptaków zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) trwa od 1 marca do 15 października. Płatność cząstkowa zlecenia
(w którym ujęte były drzewa) zostanie w tym przypadku pomniejszona o kwotę za usunięcie poszczególnych
drzew.

IV. Dodatkowe informacje:
1. Uszkodzenia powstałe podczas wykonywania prac, Wykonawca będzie musiał naprawić na własny koszt w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Zamawiający usunie uszkodzenia na koszt
Wykonawcy.
2. Do kalkulacji należy wprowadzić wszelkie czynności związane z prowadzeniem prac w tym między innymi
załatwianie: zgody na wyłączenia prądu bądź ściągnięcia przewodów energetycznych lub telefonicznych,
zabezpieczenia ruchu w czasie prowadzenia prac, dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego itp., oraz
sprzątanie terenu z gałęzi i urobku - niezwłocznie po przeprowadzeniu prac na danej nieruchomości.
3. Wykonawca prac jest odpowiedzialny, za jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas ich trwania.
4. Wykonawca zapewnia ochronę mienia oraz bezpieczeństwa osób trzecich w obrębie prowadzonych prac oraz
utrzymanie czystości i porządku.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, a także
zdobycia, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
wykonania zleceń cząstkowych.

V. Sposób obliczania ceny ofertowej
1. Ceną ofertową jest cena brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik A). Nie stanowi ona wartości
wynagrodzenia Wykonawcy lecz służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.
2. Cena ofertowa jest sumą wszystkich cen za wycinkę i frezowanie w odniesieniu do 1 szt. drzewa i 1 m2 powierzchni
obsadzonej krzewami.
3. Wartość każdej ze składowych cen musi być większa od „zera”. Jeżeli Wykonawca nie wyceni jakiejkolwiek pozycji
(także jeśli wpisze wartość „zero”) Zamawiający uzna, że oferta nie obejmuje całości zamówienia, a tym samym
podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią procedury konkursowej.

4. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z faktycznie wykonanych usług,
obliczonych na podstawie – zawartych w ofercie (formularz ofertowy) – cen jednostkowych.
5. Ceny jednostkowe podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane
w przedmiocie zamówienia.
6. Cena ofertowa powinna być podana cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie polskiej.
7. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejszy konkurs ofert dokonywane będą
w PLN.

