Załącznik nr 1
do ogłoszenia o konkursie ofert nr ZP.271.3.09.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla konkursu ofert pn.:

Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń
I. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór firmy, która wykona w 2020 prace związane
z wycinką drzew lub krzewów oraz frezowaniem korzeni na terenie Miasta Ustroń.
II. 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.
III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Nastąpi od dnia zawarcia umowy (wzór nr ZP.272.3.09.2020) do 30 listopada 2020 r.
Wykaz prac będzie przekazywany na podstawie zleceń cząstkowych e-mailem
w czasie obowiązywania umowy, zgodnie z zasadą konieczności prac i ich pilnością.
Termin realizacji zleceń cząstkowych wynosi 3 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).
Uwaga: W przypadkach zagrożenia zdrowia lub trudności komunikacyjnych
spowodowanych przez drzewa wykonawca musi stawić się do usuwania zagrożeń
w ciągu 3 godzin od powiadomienia telefonicznego lub e-mailem.

Ponadto należy wziąć pod uwagę to, iż przedmiotowe prace mogą odbywać się
w utrudnionych warunkach tj.:
- przy odbywającym się ruchu ulicznym,
- w ciągach komunikacyjnych,
- przy występującej kolizji z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi,
wycinka drzew niebezpiecznie pochylonych, trudnych do usunięcia ze względu na
sąsiedztwo innych drzew, istniejącej zabudowie mieszkalnej lub istniejących
obiektach budowlanych oraz liniach energetycznych.
W przypadku prac w warunkach utrudnionych należy uwzględniać także koszt
uzyskania zezwoleń i wyłączeń koniecznych do wykonania zleconych prac, które to
uzgodnienia obciążają Wykonawcę.
IV. 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 wraz z wyrównaniem
terenu po usuwaniu pni,
- wywóz urobku z miejsca wycinki,
- uprzątnięcie gałęzi i liści po wykonanych pracach,
- zrębkowanie,
- unieszkodliwienie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
1) Wartość każdej ze składowych cen musi być większa od „zera”.
2) Wymagane jest zrąbkowanie gałęzi, karczowanie bądź frezowanie karpiny oraz
wywóz całego urobku z miejsca wycinki.
3) 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 późniejszymi zmianami) 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.
4) 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.
5) Uprzątnięcie terenu wycinki drzew z odciętych gałęzi lub krzewów oraz
pozostałości po przeprowadzonej wycince.
6) Drzewa przeznaczone do wycinki będą wskazywane Wykonawcy przez
Zamawiającego na etapie udzielania każdego zlecenia cząstkowego.
7) Drewno pozostałe po wycince zostanie przekazane według Zarządzenia
nr 171/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 maja 2018 r.
8) 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 2020 r. poz. 55
5) 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. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM WYKONAWCY:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę 4 osób w tym:
- minimum trzy osoby, które ukończyły szkolenie z obsługi piły spalinowej;
- minimum trzy osoby, które ukończyły kurs pilarski;
- minimum jedna osoba ma obowiązek posiadać ukończony kurs bezpiecznej pracy
na wysokościach;
- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania traktorem;
- 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) .
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot umowy, o którym mowa
powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 108 z późn. zm. ).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
1.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
1.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
2.1. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),
2.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
2.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
VI. 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.

