
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na wykonanie usługi pielęgnacji drzew na terenie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Świętochłowicach sp. z o.o.

13/ZA/17

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  04.05.2017 r.

                                                                           

  ul. Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice
  tel. 32/245 50 41 do 5
  tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290



Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie  usługi  pielęgnacji  drzew  rosnących  na  terenach  należących  do  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Chorzowska 38 
41-605  Świętochłowice,

2. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Szpitalna 2  
41-600  Świętochłowice,

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: 

77211500-7  – Usługi pielęgnacji drzew

77340000-5 – Usługi odkrzesywania drzew i przycinania żywopłotów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów.
 Wytyczne do roślinności ochrony przeznaczonej do zachowania

W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew nie usuwanych, należy 
wykonać  pełną  pielęgnację  koron  drzew  (wykonanie  zabiegów  w  obrębie  drzewa  i  jego 
siedliska,   mające  na  celu  utrzymanie  lub  poprawienie  stanu  zdrowotnego  drzewa, 
wyeliminowanie  zagrożeń  wynikających  z  wpływu  środowiska,  poprawienie  struktury  
i właściwości chemiczne gleby, wzbogacenie jej w składniki pokarmowe).

 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych.
-sanitarnych  (usunięcie  suszu  i  części  zainfekowanych,  uszkodzonych)  korygujących 
(odciążających korony drzew)
-odmładzających (usunięcia starych konarów, słabo rozkrzewiających się)
-prześwietlenie korony drzew (rozluźnienie zbyt zbite struktury koron).

 Wykonanie cięć korygujących
Cięcia korygujące koronę drzewa  dotyczą  drzew, które  wchodzą w bezpośrednią kolizję  
z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na terenie posesji ZOZ Świętochłowice 
sp. z o.o. we wskazanych wyżej lokalizacjach.

 Z uwagi  na  fakt,  że  na  terenie  ZOZ  Świętochłowice  ul.  Chorzowska  38   -  parkingi   dla 
personelu  szpitala  są  zlokalizowane  bezpośrednio  pod  starymi,  rozłożystymi  drzewami  
(brak  możliwości  zmiany  lokalizacji  parkingów),  kwestia  zapewnienia  bezpieczeństwa 
pracownikom  oraz  ich  mieniu  stanowi  poważne  zadanie  w  świetle  stosunkowo  często 
występujących ostatnim czasie  anomaliami pogodowymi.
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 Cena obejmuje wywóz i utylizację pozyskanego urobku.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie  o zamówienie publiczne prowadzone jest  w trybie  konkursu ofert,  zgodnie 
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2015 r.,  poz.  2164 t.j. z  późn. zm). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia  nie przekracza 
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu 
Ofert”.

2. Ofertę  należy  przygotować  na  formularzu  „FORMULARZ  OFERTOWY” stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

Rozdział V. Związanie ofertą

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

kryterium – cena – 100%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium cena = cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 100 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również drogę 
elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu 
Ofert jest Jacek Drażyk tel. (32) 621 95 45

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2.
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Dane Wykonawcy………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax/mail :………………………………

Prosimy o odpowiedź do dnia 16.05.2017 r. do godziny 10.00 

OFERTA CENOWA

dotyczy:  Usługi  pielęgnacji  drzew  na  terenach  należących  do   Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach sp. z o.o.

1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Chorzowska 38 
41-605  Świętochłowice,

2. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. ul. Szpitalna 2  
41-600  Świętochłowice,

Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

Cena ofertowa netto ……………………… zł

(słownie: ………………………………………………………)

Stawka VAT ……..%, wartość podatku VAT …………. zł

Cena ofertowa brutto ……………………… zł

(słownie: ………………………………………………………)

Podstawą do sporządzenia stosownych ofert cenowych przez potencjalnych wykonawców  będzie 
przeprowadzenie  wizji  lokalnej mającej  na  celu  określenie  zakresu  niezbędnych  prac 
pielęgnacyjnych oraz ilości drzew wymagających ingerencji specjalistów. Data wizji do ustalenia 
z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 11.05.2017 r.

                                                                           

  ul. Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice
  tel. 32/245 50 41 do 5
  tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290



Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że dysponujemy osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia prac 
pielęgnacyjnych  drzewostanu,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących 
przepisów uprawniające  do  prowadzenia  tego  typu  prac,  w  tym prac  na  wysokościach  1  osobę  
z uprawnieniami bez ograniczeń;

3.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych 
warunkach konkursu ofert.

4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  i  terminie  wyznaczonym przez 
Zamawiającego.
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Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………..........................................................

reprezentowaną przez:

……………………..........................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

§1
Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na wykonanie 
Usługi pielęgnacji drzew na terenie należącym do  Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., zgodnie z 
przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.), zgodnie z ofertą z dnia ......................................, stanowiącą załącznik do 
umowy.

§2
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, przez osobę posiadającą wyma-
gane obowiązującymi przepisami uprawnienia do prowadzenia prac związanych z pielęgnacją drzew.
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Lokalizacja terenów zielonych będących przedmiotem umowy;

1) ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice;

2) ul. Szpitalna 2, 41-600 Świętochłowice.

§3
Przedmiot  umowy  wykonany  zostanie  zgodnie  z  obowiązującymi   w  tym  zakresie  normami 
i przepisami prawa z najwyższą starannością wymagana dla profesjonalnego świadczenia usług.

§4
1. Termin wykonania  usług pielęgnacji drzewostanu  w lokalizacjach wskazanych w §2 ustala się
  do dnia…………….2017 r.

§5
1. Strony ustalają wartość wykonanych prac pielęgnacyjnych drzewostanu  na kwotę …….….…. zł 

brutto (słownie: ………………….. złotych).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Za-

mawiającego.
3. Faktura  VAT  wskazana  w  ust.  2  w  opisie  musi  zawierać  numer  umowy,  do  której  zostaje 

wystawiona.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-

teresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-
nego z tytułu wykonania części umowy.

§7
W razie  niewykonania  lub nienależytego  wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje  się  zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umo-
wy  określonej w § 5 ust 1  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca.

2. w wysokości 2% ogólnej wartości brutto zamówienia, określonej w § 5 ust 1, za każdy dzień opóź-
nienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w  § 4 ust 1

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej 
do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych 
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do zapłaty,  Wykonawca zobowiązany jest  do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej 
części na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

4. Zamawiający jest  upoważniony do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 8
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wy-

stąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzial-

ność Wykonawca, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 
zostanie zrealizowany w terminie określonym w umowie, 

b) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażą-
cego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

c)  jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi trzeciemu 
bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

d) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) utracenia przez Wykonawcę uprawnień, pozwoleń, zasobów technicznych niezbędnych do wyko-

nywania usługi.
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3.  W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni 

od dnia jej wypowiedzenia.
4. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą lub nieprzystąpienia lub niepodjęcia przez niego czynno-
ści i obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Zamawiający wy-
kona te czynności według swojego uznania: staraniem własnym lub z udziałem podwykonawców lub 
zatrudnionych innych podmiotów na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wie-
rzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych 
wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów po-
ręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Spory  mogące  wyniknąć  przy  wykonywaniu  postanowień  niniejszej  umowy,  strony  poddają 
rozstrzygnięciu  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§12
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej,  pod 
rygorem nieważności.

§13
Umowę  sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

               ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA    
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