
ZARZĄD DROG POW|ATOWYCH
tel./ (071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

Tzebnica dn, 1 8. 1 0.20,1 8r

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJACY
Zaząd Dróg Powiatowych w Tzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-1 00 Tzebnica

oPls PRZEDMloTU zAMoWlENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługi polegająca na wycince drzew w pasach drog powiatowych:

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Tzebnica:

1. obręb Brzezie, działka nr.275t1, 223, droga pow. 1332D

2. obręb Brochocin, działka nr.,l89/,1, droga pow.1337D

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminy Zawonia:

1, obręb Czachowo, działka nr.40, droga pow. 1338D
2. obręb Zawonia, działka nr.586, drog-a pow 1371D

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminv Oborniki Ślaskie:

1.obręb Osolin, działka nr.195AM-l, droga pow.1288D

2.obręb Gola, działka nr,62, droga pow.,t348D

- obejmuje wycinkę drzew na terenie Gminv Wisznia Mała:

1, obręb Kryniczno, działka nr.474t2, droga pow 1370D

szt. 2 /jesion /jesion/,
szt.1llipal,

szŁ1lakaĄal,

szt. 1 /topola/,
szt, 1/modrzew/,

szt, 2 /jesion wyniosły/,
szt. 1/klon/
szt,2llipal

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1c

szt,2lklonl,



2. obręb Kryniczno, działkanr.16714, droga pow. ,1368D szt. 1/kasztanowiec/.

Usługa polega na wycince drzew,,uporządkowania pasa drogowego po wycince, skróceniu pni
do 5 cm nad ziemią, wycinka kzaków w obrębie wykonywanej wycinki, wycinka gałęzi oraz krzewów
zniszczonych podczas wykonywanych prac, wykorzystanie drewna we własnym pzez Wykonawcę
zakresie.

ZamawiĄący nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

uwAGA! każdv oferent pzed złozeniem ofeńv ma obowiazek na własna odpowiedzialność
dokonać oqlędzin drzew wyznaczonych do wycinki w celu przvqotowania swoiej ofeńy.

TERMlN WYKoNANlA zAMóWlENlA
- termin rozpoczęcia realizacjizamówienia od dn, 26.11.2018r
- termin wykonania zamówienia do dn. 3'1.12.2018r

SPOSÓB PRZYGTOWAN|A OFERTY
oferent powinien przygotować propozycję OFERTY na formularzu załączonym do zapytania.

OFERTA powinna bvć:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadaó datę sporządzenia ofeńy,
-zawierać adres z siedzibą oferenta, numer telefonu, numer NlP
-podpisana czytelnie przez oferenta

MlEJscE oRAz TERM|N SKŁADANlA oFERT
ofeńa wraz zzałącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty
- kuriera
- dostarczona osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tzebnicy przy ulicy
Łączna 1c, 55-100 Trzebnica,
- ofeńv należv złożvć do dn.07 .11. 2018 do qodzinv 10oo .

DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
- aktualny odpis o wpisie do Ęestru działalności gospodarczej, /nie wcześniej niź O-miesięcy
przed upływem składania oferU,
- co najmniejjedno poświadczenie nalezytego wykonania umowy z ostatnich 12 m-cy, prac
wykonywanych przy wycince drzew,
- co najmniejjedno zaświadczenie o posiadaniu uprawnień na obsługę pilarek mechanicznych,
- opłaconą polisę ubezpieczeniową, nie mniejszą niz 50 000,00 /słownie: pięódziesiąt tysięcy
złotychl,
a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający ze jest ubezpieczony od odpowiedzia-
-lności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
przetargu.

OCENA OFERT
- zamawiĄący dokona oceny ważnych ofeń na podstawie jednego kryterium
cena = 100%,
- zamawiĄący dokona oceny ważnych ofeń na podstawie jednego kryterium najnizszej ceny,
- ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferent może przed upływem składania ofeń zmienió lub wycofac swoją ofeńę
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądać od oferentow wyjaśnień dotyczących
treścizłozonych ofeń,
- zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowejwww,drogi.tJzebnica-pl



INFORMACJE DOTYCZYAGE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- o wyborze najkorzystniejszej ofeńy ZamawiĄący zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
i nternetowej znajd ującej się pod ad resem ra^ryw d rog i. trzebn iqą. p! i telefon iczn ie.

DODATKOWE INFORMACJE
- dodatkowych informacji udziela pan Eugeniusz Ziółkowski pod numerem telefonu 71 387-06-17
w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem email: drogi@powiat.trzebnica.pl.

zAŁAczN!Kl
-wykaz drzew do wycinki
- formulaz ofeńy
-wzór umowy

"",-,,rM"'"



ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul. Łącznalc

te|.l (071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

e-mail : drogi@powiat.trzebnica.pl

vVYKAz DRZEW Do WYclNK!

Dotvczv: zapytania ofeńoweqo z dnia 18.10,20,18r

www. d roq i.trzebn ica. pl

Lp, Gmina Obręb Nr drogi Nr
działki

Gatunek
drzewa

llość Obwód
na Wys.
130cm

1 Trzebnica Brzezie 1332D 27511 Jesion 2 260,220

1 332D 223 Lipa
drobnolistna

1 160

2. Trzebnica Brochocin ,1337D 189l1 akacja 1 300

3. Zawonia Czachowo 1 33BD 40 Topola 1 290

4. Zawonia Zawonia 1371D 586 Modrzew 1 86

5. Oborniki
Śląskie

Osolin 1288D 195 AM 1 Jesion 2 160,180

Klon 1 160

6. Oborniki
Śląskie

Gola ,1348D 62 Lipa
drobnolistna

2 ,170,180

7. wisznia Mała Kryniczno 1 370D 474l2 Klon 2 200,89

B. wisznia Mała Kryniczno 1 368D 167l4 kasztanowiec 1 250



Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna ].c, 55-100 Trzebnica

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2018r dotyczącego wycinki 14 szt.

drzew w pasach dróg powiatowych Powiatu Trzebnickiego na terenie Gmin:

1. Gmina Trzebnica - 4 szt. drzew,

2. Gmina Zawonia -2 szt. drzew,

3. Gmina ObornikiŚląskie - 5 szt. drzew,

4. Gmina Wisznia Mała -3 szt. drzew,

My niżej podpisani:

nazwa iadres oferenta:

Numer telefonu, adres mailowy: .............

Numer konta bankowego:

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem za cenę brutto

]-. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem wszystkich drzew wykazanych do wycinki,

2. zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminie do 3'J,.12.2O1,8r,

\lĄ



3. oŚwiadczamY, Że Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie prży wycince drzew,

4, dYsPonujemY odPowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymido

wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia

5, sYtuacja ekonomiczna i finansowa naszej firmy zezwala na wykonanie powierzonego zadania,

6, posiadamy waŻną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 50.00o, zl., na dzień
składania ofert w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

7, nazwisko(a) i imię(ona) osobY(ób) odpowiedzialnej(ych) za realizację zamówienia złożonego przez
oferenta

8. oŚwiadczamY, Że jesteŚmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

d nia....,......., ..,2OI8r

( Podpis oferenta) (Podpis upoważnionego przedstawiciela)



\

UMoWA nr. DT azPlzotl.... ....l2ot8

Zawarta w dn, .......... w Trzebnicy pomiędzy:

NabYwcą Powiatem Trzebnickim, ul. Bochenka 6,55 - 100 Trzebnica, Nlp 915 160 57 6g -Zarządem

Dróg PowiatowYch w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, reprezentowanym przez:

1) Pana Pawła KaŻmierczaka' - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wTrzebnicy

2) Pani Barbara Andrzejewska - Główna Księgowa 7arządu Dróg powiatowych

w Trzebnicy

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentoWanym przez

zwanYm dalej WYkonawcą, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzo-

-nYm z Pominięciem UstawY zdniaZ9stycznia 2OO4r Prawo Zamówień Publicznych, albowiem
wartoŚĆ zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo,00 euro(art.4 pkt.8 w/w

Ustawy), o następującej treści:

§1.

1, Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wycince drzew w pasach dróg powiatowych
Powiatu Trzebnickiego w Gminach:

- Gmina Trzebnica

- Gmina Zawonia .......

- Gmina Oborniki Śląskie

- Gmina Wisznia Mała



2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polega na wycince drzew, uporządkbwaniu pasa drogowego po

wycince, skróceniu pni do 5 cm nad ziemią, wycince krzaków w obrębie wykonywanej wycinki,

wycince gałęzi i krzewów zniszczonych podczas wykonywanych prac, zagospodarowanie drewna

pozyskanego przezWykonawcę we własnym zakresie.

§z,

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonania niniejszej umowy od dnia 26.11.20t8r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy do dnia 3t.l2.20L8r.

1. Zamawiajacy zobowiązuje się do:

1) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

2) dokonania wprowadzenia i odbioru wykonanych prac,

3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1")rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych prac z najwyższą starannością,
przepisami prawa, bhp. i ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego, zapewnieniem nadzoru w

czasie realizacji prac,

2) zabezpieczenia terenu prac pod względem bezpieczeństwa, w tym ppoż. i bhp oraz

ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za powstałe szkody

w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

3) zarówno przed przystąpieniem jak i po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,

4) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za szkody związane zrealizacją niniejszej umowy

które ujawniły się po zakończeniu umowy,

5) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac,

stosowania się do uwag Zamawiającego co do jakości i ilości wykonanych prac,

6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie

realizacji umowy i do pokrycia pełnej wysokości wszelkich kosztów naprawy szkód,

7) pisemnego zgłoszenia zakończenia prac celem protokolarnego odbioru pracprzez

Zamawiającego,

8,) ścięcia drzew w pasie drogowym na wysokości nie wyższej niż 5 cm od poziomu terenu oraz

ociosania z kory do poziomu gruntu, (w przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi

konieczność karczowania pni przez Wykonawcę lub na jego ryzyko i koszt przez

Zamawiającego bez dodatkowych wezwań),

§3.



9) przedłożenia zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk związa-
- nych z prowadzoną działalnoŚcią gospodarcząna kwotę nie niższą niz 50.000,00 zł(słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłacenia,

10) posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 9 przez cały okres niniejszej umowy,
11) osobistego i nalezytego wykonania niniejszej umowy.

§4.

1,.

2.

3.

Zamawiający zobowiazuje się do zapłaty na rzeczWykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy
w wysokości brutto(słownie...,........ .............,,,),

umowy w wysokości netto: (słownie...... ........ ............ )

podatek VAT (słownie.................,. .,...........,).

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę o numerze: ....... (na

Podstawie zlożonej faktury z kompletem dokumentów zatwierdzonych przezZamawiającego) w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za termin zapłaty
uznaje się dzień, w którym Zamawiający zlecił w banku realizację przelewu,
Fakturę naleŻy wystawiĆ na Nabywcę Powiat Trzebnicki, ul. Bochenka 6, 55 - 100 Trzebnica, Nlp

915 160 57 63 oraz Odbiorcę Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55 -].00
Trzebnica.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

1) 20% wartości brutto umowy za odstąpienie Wykonawcy od umowy,

2} 20% wartości brutto umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących z winy Wykonawcy,

3| o,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
niniejszej umowy,

W przypadku gdy kara nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego,

Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z

obowiązku dokończenia prac i innych zobowiązań umownych.

§s.

1,.

2.

3.



§6,

Zamawiający moze odstąpiĆ od umowy, o ile Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w

terminie 3 dni od daty określonej w § 2. Ust. 1 Umowy.

§z.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
3. Wszelkie sPoł, które będą wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego,

4. Umowę sPorządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§g,

lntegralną częŚĆ umowy stanowią załączniki:
L wykaz drzew do wycinki,
2. formularz oferty

WYKONAWCA ZAMAW!AJĄCY


