Konkurs ofert nr ZP.271.3.08.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.08.2020
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń,
które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
Orientacyjna ilość usług została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w
roku 2019 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy.
Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może
zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a
Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest
załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej
www.ustron.bip.info.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk,
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera
Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs ZP.271.3.08.2020 – Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta
Ustroń
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450
Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.03.2020 r. do godz. 08:00.
Kryteria porównania i oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa
[Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na
uzyskanie 100 pkt.
Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie
obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Informacja dotycząca RODO:
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:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300,
fax +48 33 8579 330,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,
tel. +48 33 8579 333,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.08.2020 pn. Wykonanie prac polegających na
pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie
przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w
sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz
gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
5) 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,
6) 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,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) 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 **,
 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 Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) 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.

Ustroń, 25.02.2020 r.
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INSTRUKCJA KONKURSOWA DLA WYKONAWCÓW
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
Niniejsza instrukcja określa:
1. Sposób przygotowania oferty konkursowej;
2. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę konkursową;
3. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty konkursowej;
I. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej.
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik A do niniejszej instrukcji.
2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane w punkcie III niniejszej instrukcji.
Nieprzedłożenie ww. dokumentów przy ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za
zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie
kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez wykonawcę.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej
oznaczenia określone w ogłoszeniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę:
1. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej
dwóch zamówień związanych z pielęgnacją drzew o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde, wraz z
potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez
Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2. Kadra - Wykonawca musi dysponować, co najmniej zespołem 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w skład którego wchodzą:
a) minimum dwie osoby, które ukończyły szkolenie z obsługi piły spalinowej;
b) minimum trzy osoby, które ukończyły kurs arborystyczny;
c) minimum jedna osoba, która ukończyła kurs III stopnia pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie
pielęgnacji drzew.
d) minimum jedna osoba kierującą pracami, która przez co najmniej 9 miesięcy nadzorowała prace związane
z zamówieniem (załatwianie wyłączeń w „Energetyce”, organizowanie ruchu w pasach drogowych) .
Zmiana ww. osób przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot zamówienia może nastąpić tylko
wtedy gdy Wykonawca wykaże inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa powyżej, wymagana jest również akceptacja Zamawiającego.
3. Potencjał techniczny - Wykonawca musi dysponować minimum następującym sprzętem tj.:
a) profesjonalny sprzęt arborystyczno – alpinistyczny – min. 3 zestawy,
b) rębak o mocy minimum 80 KM – min. 1 szt.
c) piły spalinowe o długości czynnej minimum 100 cm – min. 3szt.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
III. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.
1. Formularz oferty – załącznik A.
2. Wykaz usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ofercie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji, o których mowa w zdaniu pierwszym
– załącznik D.
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik E.
4. Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia – załącznik F.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki
cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
6. Formularz cenowy – załącznik C.
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7. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu arborystycznego osoby, którą będzie realizować zamówienie.
8. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu III stopnia pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie pielęgnacji
drzew osoby, którą będzie realizować zamówienie.
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9.
Załącznik A

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert pn:

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
składamy niniejszą ofertę:
Dane wykonawcy:__________________________________________________________
Adres:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

REGON:

NIP:

Adres e-mail:
Strona internetowa:
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
___________________________ tel. ______________________ e mail: ___________________
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o
konkursie ofert za łączną cenę: ______________ zł brutto
Słownie:_______________________________________________________________________________ złotych brutto
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT

Termin realizacji:
od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r.

Termin płatności faktury: do 30 dni

Termin związania ofertą: 30 dni

Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
1)
2)
3)

jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy,
6) brak jest prawomocnego skazania nas za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1.pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
7) zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
8) zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym załącznik B do ogłoszenia o konkursie ofert i akceptujemy jej
postanowienia,
9) zaoferowane usługi spełnią wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie ofert,
10) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
11) podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
12) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
..................................., dn. ...........................

.......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik B

WZÓR UMOWY NR ZP.272.3.08.2020
Zawarta w dniu __.__.____ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń NIP 548-240-74-34 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń
– Przemysława Korcza zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
_________________________________________________________________________ zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 128 079,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). Podstawę zawarcia umowy – udzielenia
zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia
14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta
Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami)
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń,
które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta poprzez:
1) pielęgnację korony (pk) - w ramach cięć usuwane będą pędy i gałęzie prowadzące do rozwoju niewłaściwej
konstrukcji, połamane, nadłamane, suche, obumierające, posiadające inne defekty, zaatakowane jemiołą;
usuwanie kikutów (tylców), pędów przybyszowych; cięcia pielęgnacyjne wykonywane będą w obrębie gałęzi
cienkich i drobnych,
2) podkrzesanie korony (pd),
3) prześwietlenie korony (p) - w ramach cięć usuwane będzie do 10% gałęzi cienkich i drobnych w zewnętrznych
partiach korony, czyli w tzw. płaszczu korony,
4) redukcja masy korony (r) – usuwane będzie 30% masy korony (aparatu asymilacyjnego), cięcia redukcyjne
wykonywane będą w obrębie gałęzi średnich, grubych konarów pozostawiając gałąź zaopatrującą,
5) sprawdzenie wiązania COBRA (sprc),
6) wywóz urobku z miejsca prac,
7) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
8) zrębkowanie,
9) unieszkodliwianie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
2. Oznaczenia (skróty) znajdujące się w ust. 1 związane z wykonaniem poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych/cięć
technicznych będą widniały na wykazie drzew przeznaczonych do pielęgnacji. Przedmiotowy wykaz (gatunki drzew)
będzie obejmował także ich lokalizację w terenie oraz obwód pni drzew. Wykaz drzew zostanie dołączony
każdorazowo do poszczególnego zamówienia składającego się na przedmiot zamówienia.
3. Poszczególne zamówienia będą obejmować drzewa:
1) które zostały zakwalifikowane do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony zgodnie z
opracowanymi wcześniej przeglądami drzewostanu na terenie Miasta Ustroń przez wykwalifikowaną firmę,
2) drzewa interwencyjne.
4. Zamówienie obejmuje również zrąbkowanie gałęzi oraz wywóz całego urobku z miejsca wykonywania prac.
Pozostałości po pielęgnacji drzew będą własnością Wykonawcy i zostaną zagospodarowane zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.) na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem umowy, gniazd lęgowych ptaków,
prace należy wykonać ze zwiększoną precyzją i ostrożnością, aby nie doszło do uszkodzenia gniazd lub przystąpić do
nich w późniejszym terminie.
6. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji będą wskazywane Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie udzielania
każdego poszczególnego zamówienia.
7. W przypadku gdy, Wykonawca podczas realizacji prac będących przedmiotem umowy zauważy oznaki wskazujące
na to, iż drzewo obumiera lub jest w złej kondycji zdrowotnej albo stwarza zagrożenie dla ludzi oraz mienia –
niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.
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8. 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
poszczególnych zamówień.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
10. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz ofertą Wykonawcy z dnia _________ r. będącymi integralnymi
częściami niniejszej umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY
1. Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada
2020 roku, w którym Wykonawca wykonywać będzie wszystkie niezbędne prace określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w okresie, o którym mowa w ust.1 będzie zgłaszał Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej
na wskazany w ofercie Wykonawcy adres e-mail, zapotrzebowanie na wykonanie usług obejmujące wykaz drzew
oraz zakres usług – zwane „poszczególnym zamówieniem”. Wykonawca jest zobowiązany wykonać poszczególne
zamówienie w terminie do 5 dni od otrzymania powiadomienia o poszczególnym zamówieniu obejmującego do 80
pozycji dotyczących pielęgnacji drzew. W przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnego zamówienia lub
odmówienia realizacji zamówienia zostaną naliczone kary umowne określone w umowie.
3. Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wycinki z odciętych gałęzi lub
krzewów oraz pozostałości po przeprowadzonej wycince i przekazać go Zamawiającemu.
4. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowiązuje się naprawić na własny
koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Zamawiający usunie uszkodzenia na koszt
Wykonawcy.
5. 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.
6. Wykonawca zapewnia ochronę mienia oraz bezpieczeństwa osób trzecich w obrębie prowadzonych prac oraz
utrzymanie czystości i porządku.
7. Wykonawca od chwili przejęcia terenu na którym prowadził będzie prace określone w § 2, aż do chwili ich
zakończenia – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za
szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – granicznym w związku z prowadzonymi pracami.
Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także z ruchem
pojazdów mechanicznych.
9. Wykonawca zobowiązuje się na okres realizacji zamówienia do zawarcia umowy ubezpieczenia na następujących
warunkach:
1) Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w tym
także z ruchem pojazdów mechanicznych.
2) Wymagana wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego / wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł.

1.
2.
3.

§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: __________________;
2) po stronie Wykonawcy: ____________________.
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
Strony oświadczają, że osobom, o których mowa w ust. 1, przekazane zostały informacje, określone w art. 14 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).
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
Za wykonane usługi Strony ustalają n/w ceny jednostkowe brutto, które są stałe i nie podlegają waloryzacji:
1) Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew o wysokości drzewa do 15 m:
a) przy obwodzie drzewa do 60 cm
____ zł / szt.
b) przy obwodzie drzewa od 61 do 110 cm
____ zł / szt.
c) przy obwodzie drzewa od 111 do 160 cm
____ zł / szt.
d) przy obwodzie drzewa od 161 do 205 cm
____ zł / szt.
e) przy obwodzie drzewa powyżej 205 cm
____ zł / szt.
2) Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew o wysokości drzewa od 16 do 20 m:
a) przy obwodzie drzewa do 60 cm
____ zł / szt.
b) przy obwodzie drzewa od 61 do 110 cm
____ zł / szt.
c) przy obwodzie drzewa od 111 do 160 cm
____ zł / szt.
d) przy obwodzie drzewa od 161 do 205 cm
____ zł / szt.
e) przy obwodzie drzewa powyżej 205 cm
____ zł / szt.
3) Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew o wysokości drzewa od 21 do 25 m:
a) przy obwodzie drzewa do 60 cm
____ zł / szt.
b) przy obwodzie drzewa od 61 do 110 cm
____ zł / szt.
c) przy obwodzie drzewa od 111 do 160 cm
____ zł / szt.
d) przy obwodzie drzewa od 161 do 205 cm
____ zł / szt.
e) przy obwodzie drzewa powyżej 205 cm
____ zł / szt.
4) Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew o wysokości drzewa powyżej 26 m:
a) przy obwodzie drzewa do 60 cm
____ zł / szt.
b) przy obwodzie drzewa od 61 do 110 cm
____ zł / szt.
c) przy obwodzie drzewa od 111 do 160 cm
____ zł / szt.
d) przy obwodzie drzewa od 161 do 205 cm
____ zł / szt.
e) przy obwodzie drzewa powyżej 205 cm
____ zł / szt.
Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie powykonawczo w oparciu o faktycznie wykonane ilości jednostek
rozliczeniowych: szt.
Zamawiający ustala próg wartościowy realizacji zamówienia w wysokości ____ zł brutto, (słownie: ____), którego
przekroczenie powoduje rozwiązanie umowy.
Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi – poszczególne zamówienia nastąpi na podstawie protokołów odbioru i
faktur wystawionych za poszczególne zamówienie.
Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,
licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury należy wystawiać na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń NIP 548-240-74-34.
Wykonawca ma możliwość wysłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl.
§ 6. ODBIÓR
Strony postanawiają, że każde „poszczególne zamówienie” będzie przedmiotem odrębnego odbioru.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości
do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu
umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądaniu wyznaczenia terminu
na odbiór uprzednio zakwestionowanych prac jako wadliwych.
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie
wykonywania prac.
Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania wad powinien:
1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych
prac.
2) wykonać i utrzymywać na swój koszt wszelkie osłony, oznakowanie, ogrodzenia i oświetlenie terenu prac.
Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w pasie drogowym bez zamykania ruchu drogowego, ma obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo ruchu na terenie objętym realizacją prac.
Wykonawca nie powinien bez zgody Zamawiającego wykonywać żadnych prac w nocy tj. od godziny 22:00 do
godziny 6:00 oraz niedziele i święta. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia będą
wykonywane prace w nocy, w niedziele lub w dniach świątecznych to Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji
poszczególnego zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym;
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20
% progu wartościowego określonego w § 5 ust. 3 umowy.
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych zamówień w wysokości 10 % progu wartościowego
określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy przypadek,
3) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień w terminie określonym zgodnie z §3 ust. 2 umowy - w
wysokości 5% wartości poszczególnego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5% wartości
poszczególnego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w niniejszej umowie kar umownych,
chociażby przyczyny stanowiące podstawę zastrzeżenia obowiązku zapłaty tych kar były następstwem okoliczności,
za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.
Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Ustroń, z siedzibą w Ustroniu, 43-450, Rynek 1.
2. Można skontaktować się z Administratorem przez adres strony www.miasto.odo.ustron.pl, lub za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo1@odo.ustron.pl.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000), Rozporządzeniem 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 na podstawie zawartej umowy w celu jej realizacji.
4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
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8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Wykonawca potwierdza że podanie danych jest dobrowolne.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami
polubownie. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie, spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy wymaga dla swojej skuteczności zachowania zwykłej formy
pisemnej.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.

Zamawiający

Wykonawca

................................................................

.....................................................................
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Załącznik C

FORMULARZ CENOWY
Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie
Miasta Ustroń
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną brutto:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew
L.p.
A

Wysokość drzewa

Ilość

Cena
jednostkowa
[zł] brutto

Wartość brutto [zł]
ExF

F

G

D

E

1

do 60 cm

szt.

209

2

61-110 cm

szt.

240

111-160 cm

szt.

13

4

161-205 cm

szt.

12

5

powyżej 205 cm

szt.

1

6

do 60 cm

szt.

1

7

61-110 cm

szt.

13

111-160 cm

szt.

21

9

161-205 cm

szt.

4

10

powyżej 205 cm

szt.

1

11

do 60 cm

szt.

1

12

61-110 cm

szt.

50

111-160 cm

szt.

34

14

161-205 cm

szt.

25

15

powyżej 205 cm

szt.

11

16

do 60 cm

szt.

1

17

61-110 cm

szt.

1

111-160 cm

szt.

1

19

161-205 cm

szt.

1

20

powyżej 205 cm

szt.

7

3

8

13

18

B

Obwód drzewa mierzony
na wysokości 130 cm
C

Jedn.
miary

do 15m

16 – 20 m

21 - 25 m

26 – 30 m

ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI ZAMÓWIENIA [ZŁ] BRUTTO

........................ , dn. ........................

……......................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik F

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie
Miasta Ustroń
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami
L.p.
1
2.
3.

Rodzaj sprzętu

Profesjonalny sprzęt arborystyczno – alpinistyczny
Rębak o mocy minimum 80 KM
Piła spalinowa o długości czynnej minimum 100 cm

........................ , dn. ........................

Ilość

Jedn.
miary

Podstawa
dysponowania
sprzętem

zestaw
szt.
szt.

……......................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik E

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie
Miasta Ustroń

WYKAZ
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę

Lp

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe/
uprawnienia/kursy

Doświadczenie

1.

Ukończone szkolenie z obsługi
piły spalinowej

2.

Ukończone szkolenie z obsługi
piły spalinowej

3.
4.
5.

6.

7.

........................ , dn. ........................

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą

Ukończony kurs arborystyczny
Ukończony kurs arborystyczny
Ukończony kurs arborystyczny
Ukończony kurs III stopnia
pełnienia funkcji inspektora
nadzoru w zakresie pielęgnacji
drzew
Kierowanie i nadzór nad
realizacją zamówień
polegających na pielęgnacji
drzew przez okres ___
miesięcy ( w tym: załatwianie
wyłączeń w „Energetyce”,
organizowanie ruchu w pasach
drogowych, itp.)

……......................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

14

Konkurs ofert nr ZP.271.3.08.2020
Załącznik D

Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie
Miasta Ustroń

WYKAZ USŁUG

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis zrealizowanych zamówień
potwierdzający spełnienie warunku
doświadczenia

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę w [zł]
brutto

Daty wykonania
zamówienia
/rozpoczęcie –
zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.

Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień (referencje)

........................ , dn. ........................

……......................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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