TR/288/ 494 /2011

Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na „Nasadzenie i pielęgnacja drzew w
Mysłowicach”
Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

ZAPROSZENIE

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na
nasadzenie i pielęgnację drzew w Mysłowicach, poprzez dostarczenie wypełnionego formularza
ofertowego wraz z parafowanym wzorem umowy, zgodnie z INSTRUKCJĄ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy

00

Termin składania ofert: do 18 marca 2011, godz. 15 , na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. Katowice, 40-206 Katowice, ul. Olimpijska 11.

INSTRUKCJA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego
Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.gpw.katowice.pl
1. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację
zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
2.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr 1.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Parafowany wzór umowy

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zapisami w „opisie przedmiotu zamówienia” oraz wynikające z zapisów niniejszej instrukcji.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie formuły: „spełnia – nie spełnia”

3. Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej,
w kopercie, uniemoŜliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta
powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Olimpijska 11, 41-206 Katowice. Koperta powinna zapis „NIE OTWIERAĆ”
4. Termin i miejsce składania ofert: Oferty naleŜy składać na adres Zamawiającego, Katowice
00
40-206, ul. Olimpijska 11, do dnia 07.10.2010, do godz. 14 .

5. Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie
stosował następujące kryterium.

Lp.

Kryterium oceny

Waga Kryterium

1.

Cena oferty brutto

100 %

Oferta cenowa brutto będzie oceniana na podstawie poniŜszego wzoru

A=

Cena brutto najniŜszej oferty
------------------------------------------------Cena brutto ocenianej oferty

x 100 pkt.

Gdzie: „A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę .
Suma punktów będzie stanowić ocenę oferty.
6.

Przyznanie zamówienia : Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie
najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŜszą ocenę punktową.

Wzór nr 1
..................................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19 40 – 026 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................
(organ rejestrowy oferenta i numer rejestru)

NIP:

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

REGON: ....................................
Odpowiadając na zapytanie o cenę, po zapoznaniu się z „Instrukcją” i wzorem umowy, składam
niniejszą ofertę na :
„Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach”
1. Cena oferty:
netto – …………………………………zł
słownie…………………………………………………………………………………….,
brutto –………………………………..zł
słownie……………………………………………………………………………………

2. Termin wykonania:
- Nasadzenie drzew do 30 maja 2011.
- Usługi pielęgnacyjne: do 3-ch lat,
stwierdzającego wykonanie nasadzeń

.....................
data

od dnia podpisania protokołu odbioru,

.......................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej

UMOWA nr TR/…………/2011 - WZÓR
zawarta w dniu.............................. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Wojewódzka 19,
40 - 026 Katowice, zwanym dalej „Zamawiającym”, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice
- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533,
o numerach NIP 634-012-87-88, REGON 271506695, będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego – 608.393.000,00 zł - wpłacono w całości, które reprezentują:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
z jednej strony,
a
………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą",
z drugiej strony,
o następującej treści:
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, prowadzonego
według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego – zgodnie z §37 Regulaminu,
zakończonego wyborem złoŜonej przez Wykonawcę oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 do
Umowy), Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, który stanowi:
„Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŜytą starannością, zgodnie
z ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), Opisem przedmiotu zamówienia
(stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy), zasadami sztuki ogrodniczej i obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wszelkie koszty związane z naleŜytym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
§2
1. Termin wykonania nasadzenia drzew: do 30 maja 2011 r.
2. Termin prowadzenia usług pielęgnacyjnych: do 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru,
stwierdzającego prawidłowe wykonanie nasadzeń.
§3
Warunki odbioru nasadzeń są następujące:
1. Termin zakończenia prac, określony w §2 pkt 1 oznacza dzień odbioru wykonanych nasadzeń.
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru co najmniej 14 dni przed
upływem terminu wykonania nasadzeń.
2. Zamawiający dokona odbioru nasadzeń w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.
3. Dokumentem stwierdzającym wykonanie nasadzeń będzie protokół odbioru, potwierdzający
wykonanie nasadzeń zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy, bez wad.
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku Zamawiający wskaŜe termin do usunięcia
wad.
§4
Warunki odbioru całości przedmiotu umowy są następujące:
1. Termin zakończenia prac, określony w §2 pkt 2 oznacza dzień odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru co najmniej 14 dni przed
upływem terminu prowadzenia usług pielęgnacyjnych.

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół z ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Umowy, bez wad.
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku Zamawiający wskaŜe termin do usunięcia
wad.

1.

§5
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy) w wysokości:
…………………………………zł netto,
słownie: …………………………………………………

2.

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa.

§6
1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie nasadzeń będzie potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiającego oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaworznie i Urzędu Miasta Mysłowice protokół odbioru,
o którym mowa w §3, stwierdzający wykonanie nasadzeń zgodnie z Umową, bez wad. Przy czym
Zamawiający zastrzega, Ŝe protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT do
wysokości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w §5.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy będzie
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego oraz pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaworznie i Urzędu Miasta
w Mysłowicach protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4, stwierdzający
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, bez wad.
3. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na
fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
6. NaleŜności wymienione w §5 niniejszej Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca
realizacji Umowy.
§7
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części drzewa w okresie trwania Umowy, bez
względu na przyczynę, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego nasadzenia.

1.

§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie
od Umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego.

2.

Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy karą umowną w przypadku:
2.1. opóźnienia w wykonaniu nasadzeń i oddania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości
umowy brutto za kaŜdy dzień opóźnienia,
2.2. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za
kaŜdy dzień opóźnienia,

3.

NiezaleŜnie od kar umownych Zamawiający ma prawo:

3.1. Ŝądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia, Ŝe przedmiot umowy
zawiera istotne wady.
3.2. odstąpić od Umowy w razie gdy przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad trwa
dłuŜej niŜ 30 dni.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŜeli
kara nie pokrywa powstałej szkody.

5.

JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
5.1. jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
5.2. jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy lub Ŝądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. Wykonawca nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia nawet, jeŜeli nie przewidział
wszystkich niezbędnych kosztów do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu umowy.
§10
W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§11
Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy ……………………

Opis przedmiotu zamówienia:
„Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach”

Zakres rzeczowy:
Nasadzenie sześciu drzew z gatunku lipa drobnolistna ( Thilia cordatal ), w wieku powyŜej 10 lat z
zakrytym systemem korzeniowym oraz prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem.
Miejsce nasadzeń:
działki nr 4183/20 obręb 0007 – 4 sztuki oraz 6042/35 obręb 0007 - 2 sztuki, stanowiące własność
Gminy Miasto Mysłowice, połoŜone przy ul. Katowickiej.
Termin realizacji:
• nasadzenia: do 30 maja 2011;
• zabiegi pielęgnacyjne: koszenie trawy wokół drzew, podlewanie drzew w czasie suszy;
Zabiegi pielęgnacyjne obowiązywać będą w okresie trzech lat od daty podpisania odbioru,
stwierdzającego wykonanie nasadzeń. Po okresie 3-ch lat zostanie podpisany protokół z
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy
Dodatkowe informacje:
Do obowiązków WYKONAWCY naleŜy sporządzenie mapy z dokładnie zaznaczoną lokalizacją
posadzonych drzew oraz powiadomienie pisemne o zrealizowaniu nasadzeń Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, w terminie 14 dni od
daty zrealizowania nasadzeń.
Odbiór nasadzeń nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i przedstawiciela
UM Jaworzno. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z odbioru wraz z załączonymi
kserokopiami w/w dokumentów (mapa + pismo do UM Jaworzno).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części drzewa, bez względu na przyczynę,
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego nasadzenia.

Do wglądu u ZAMAWIAJĄCEGO Decyzja Prezydenta Miasta Jaworzno nr OŚ.ŚR-7635/224/12/2010
dotycząca nasadzeń drzew.

Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

