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I.Nazwa i adres Zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054; NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 41 30 125, 130; Fax (032) 41 30 131 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
II. Opis (określenie) przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji 
zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEW, na którą składają 

się: 
Pielęgnacja drzewostanu w parku Zespołu pałacowo parkowego w Sosnowcu-Zagórzu, który objęty jest 
ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nr A/703/63 z dnia 12.06.1963 r. Park naleŜy do Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego sp. z o.o. i zgodnie z granicami działek, zajmuje obszar  5,57 ha. 
Zakres prac:  

1.1 Karczowanie podrostu drzew na obszarze 1, 95 ha wraz z uprzątnięciem biomasy 
i uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 
1.2 Wycinka 453 wytypowanych drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu po 

zakończeniu robót. 
1.3 Zabiegi pielęgnacyjne koron 409 drzew, wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem 
terenu po zakończeniu robót.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 
zamieszczone są w Inwentaryzacji i gospodarce drzewostanem parku zabytkowego sporządzonej 
w listopadzie 2013r. stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej  SIWZ  
3. Oferta musi zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia 
 
II.Termin i miejsce realizacji zamówienia  
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie od daty podpisania umowy do 31.10.2014 r.. 
2. Miejsce realizacji: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące::  
a) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
-  warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca  wykaŜe wykonanie, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - prace pielęgnacyjne na 
terenie parków zabytkowych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie – minimum dwóch usług polegających na wykonaniu 
prac pielęgnacyjno - leczniczych drzewostanu wykonanych metodą alpinistyczną,  karczowanie, 
wycinkę drzew na co najmniej 100 000,00 zł kaŜda.  
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
- warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane polskim prawem wykształcenie 
i praktykę zawodową albo teŜ posiadają zdobyte w innych państwach równowaŜne kwalifikacje 
zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.) t. j.:  

1) osobą pełniącą rolę kierownika prac konserwatorskich z wykształceniem oraz praktyką 
zawodową wymaganą w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987);  
2) osobą wykonującą prace z wykształceniem lub praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 
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165, poz. 987), tj. osoba posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 
zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach 
związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy 
pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków;  
3) osobą pełniącą nadzór ornitologiczny z wykształceniem wyŜszym kierunkowym: biologia lub 
zoologia lub ochrona środowiska na kierunku przyrodniczym oraz udokumentowanie, co najmniej 
jednoroczne  doświadczenie w dziedzinie ornitologii. 
4) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs II stopnia pielęgnacji drzew parkowych 
i pomnikowych, oraz ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny 
i aktualne badania wysokościowe:  
5) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs 
alpinistyczny i aktualne badania wysokościowe 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
- warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca przedłoŜy dokument potwierdzający ubezpieczenia 
firmy w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia - OC na kwotę minimum 200 000,00zł.  
 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złoŜonych przez 

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ. 
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących 
przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia.  

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naleŜy złoŜyć: 
a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

c) oświadczenie o przynaleŜności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do SIWZ, 
d) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy 
kapitałowej). 

 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
- naleŜy przedłoŜyć wykaz wykonanych głównych prac pielęgnacyjnych na terenie parków 
zabytkowych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 
minimum dwóch usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjno - leczniczych drzewostanu 
wykonanych metodą alpinistyczną, karczowanie, wycinkę drzew na co najmniej 100 000,00 zł 
kaŜda,  
w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączenie dowodów (poświadczenia), czy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 
 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami,  

w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
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w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, kaŜdy ze wspólników musi złoŜyć 

dokumenty wymienione w punkcie V.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane, jako wspólne. Wspólnicy 
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty naleŜy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli kaŜdego ze 
wspólników. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy: 
a) formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
b) formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
c) lista Wykonawców naleŜących do tej samej grupy kapitałowe, (jeśli dotyczy) 
d) formularz - wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
e) formularz - wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 
f) kosztorys sporządzony metodą szczegółową. 

Dokument, o którym mowa w pkt. 1 musi być przedstawiony w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 
i opatrzone pieczęcią imienną. 
 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 6 pkt a, b, d, e, f sporządzone były zgodnie 
z załącznikami w pełnym brzmieniu. 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e- maila 
oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw.  
upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych 
tel: (32) 41 30 125, 130, fax. 41 130 131 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia. 
3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie 
dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na 
język polski. 
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7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną 
całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby 
wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. 
zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które 
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą 
o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 
11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 
Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: 

USŁUGA PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEW  
ZP-2200-45/2014 
Nie otwierać przed:    ........... 2024r. godz. 1030”  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, 

Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert 

b. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak 
składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c. Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

d. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  
IX.  Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy złoŜyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ul.   

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Kancelaria III piętro do dnia:............ 2014 r. do godz. 1000  
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu ............ 2014r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. (budynek przy bramie głównej), 41-219 Sosnowiec, 
ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 (w tym równieŜ koszty związane ze 
spełnieniem wymagań BHP i p.poŜ, koszty zawarcia ubezpieczenia, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, zabezpieczenia terenu 
robót, wywozu materiałów).  

3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty 
dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu. 

4. Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
6. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg podziału określonego w załączniku 

nr  2  do SIWZ.  
7. Wartości ogółem przedmiotu zamówienia naleŜy wyliczyć w następujący sposób: 

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto, 
Wartość brutto pozycji = wartość netto + VAT 
Wartość pakietu netto = suma wartości netto wszystkich pozycji, 
Wartość ogółem brutto = suma wartości brutto wszystkich pozycji. 



 6 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
występujących załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy.  

9. Brak pozycji w kosztorysie ofertowym, występującej w Formularzu asortymentowo - cenowym, 
której nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
spowoduje odrzucenie oferty.  

10. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.  
11. Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyŜszeniu w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
1. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena najniŜsza spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty 
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego 

systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7. 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183, 

w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze 
oferty, jeŜeli: 
a) do postępowania zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaŜe wybranemu w wyniku niniejszego 
postępowania Wykonawcy. 

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
907 z późn. zm.). 

2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy 

Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1 
ZP-2200-45/14 
 
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa  Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 
siedziba/adres: ........................................................................................................................ 
Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
e–mail:................................................................................................................ 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego NA USŁUGĘ PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU 
W PRZYSZPITALNYM  PARKU ZABYTKOW YM PRZY ULICY SZPITALNEJ 1 
W SOSNOWCU,  
oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie: 

Wartość zamówienia  
netto (zł) 

Wartość podatku  
VAT (zł) 

Wartość zamówienia brutto 
(zł) 

   

2. Warunki płatno ści 
Akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionego oryginału faktury. 
3. Termin wykonania zamówienia  
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: od daty podpisania umowy do 31.10.2014 r..  
4. Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe: 

5. Zapoznałem się z SIWZ, postawionymi w niej wymaganiami oraz warunkami niniejszego 
zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem informacje konieczne do 
przygotowania oferty. 

6. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny 
z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od 
terminu składania ofert. 

 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 

do reprezentowania firmy)   
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-45/14 

Formularz asortymentowo – cenowy  
 
 

l.p. Nazwa międzynarodowa 
Jedn. 

miary  

Ilo ść  

 

Cena 

jedn.  

netto  

Cena jedn. 

brutto 

VAT  

w % 

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Wycinka wytypowanych drzew z 
uprzątnięciem biomasy i 
uporządkowaniem terenu po 
zakończeniu robót 

szt. 
452, w 

tym      

 Obwód pnia   –     do 50 cm     217      

 Obwód pnia   –      51 - 100 cm  154      

 Obwód pnia   –      101 – 160 cm  62      

 Obwód pnia   –      161 – 220 cm  18      

 Obwód pnia   –     221 – 280 cm  2      

2 

Zabiegi pielęgnacyjne koron drzew z 
uprzątnięciem biomasy i 
uporządkowaniem terenu po 
zakończeniu robót: 

szt. 
409,  

w tym      

 Obwód pnia      –    do 50 cm       8      

 Obwód pnia      –    51 - 100 cm  78      

 Obwód pnia      –   101 – 160 cm  157      

 Obwód pnia      –   161 – 220 cm  108      

 Obwód pnia      –   221 – 280 cm  51      

 Obwód pnia      –   281 – 310 cm  3      

 Obwód pnia      –   310 – 340 cm  4      

3 

Karczowanie podrostu drzew i 
krzewów łącznie w uprzątnięciem 
biomasy i uporządkowaniem terenu 
po zakończeniu robót 

ha 1,95      

 Razem  xx xx xx xx xx   

 
Data:    .............................. 
             
       ..............................................................  

   (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
   do reprezentowania firmy)  
 

* Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie składniki kosztów (robocizna, materiały, sprzęt) i narzuty (koszty 
ogólne i zakupu materiałów) ew. upusty oraz zysk. 
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-45/14 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
 
1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu;  
a)posiadamy wiedzę i doświadczenie, 
b)dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  
c)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. Nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 
zm.), oświadczamy, Ŝe: 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 
* dołączamy do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej 
 (w przypadku przynaleŜności do grupy) 
 
 
 

                                                                                 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 

do reprezentowania firmy)   
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Załącznik nr 4  
ZP-2200-45/14 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT 

 
Termin realizacji 

( podać miesiąc i rok ) 
Lp. Opis przedmiotu 

zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
brutto (PLN) rozpoczęcie zakończenie 

Nazwa i adres 
zamawiającego 

na rzecz, którego 
zostało wykonane 

zamówienie 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 
Uwaga:  

- naleŜy wykazać, Ŝe Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - prace pielęgnacyjne 
na terenie parków zabytkowych, – minimum dwóch usług na co najmniej 100 000,00 zł kaŜda. 

 
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, iŜ zamówienia (wszystkie) zostały wykonane 
naleŜycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iŜ zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane).  
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
ZP-2200-45/14 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ Ę PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) osobą pełniącą rolę kierownika prac konserwatorskich  
2) osobą wykonującą prace z wykształceniem lub praktyką zawodową  
3) osobą pełniącą nadzór ornitologiczny z wykształceniem wyŜszym kierunkowym:  
4) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs II stopnia pielęgnacji drzew parkowych 
i pomnikowych, oraz ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny 
i aktualne badania wysokościowe:  
5) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs 
alpinistyczny i aktualne badania wysokościowe 
 

Nazwisko i imię Proponowana 
rola/funkcja w 

realizacji 
zamówienia  

Kwalifikacje 
zawodowe/ 

Doświadczenie/ 
wykształcenie 

Rodzaj 
uprawnień / 

Nr uprawnień 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami* 

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
Data:    .............................. 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy)  

 
*W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. 

W przypadku osób fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą naleŜy do 
oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji 
w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr  7 
ZP-2200-45/14    UMOWA NR ............. - wzór 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320 
posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
wysokość kapitału zakładowego: 32 834 000,00 zł 
reprezentowanym przez Zarząd:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm)  
przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-45/14 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na przeprowadzeniu prac związanych z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu na terenie parku 
zabytkowego w obszarze wyznaczonym ulicami: Szpitalną, Dworską, Braci Mieroszewskich, objętym 
wpisem do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/703/63, w 
ramach zadania pn. Rewaloryzacja szpitalnego parku zabytkowego – etap I – pielęgnacja i wycinka 
istniejącego drzewostanu.  

2. Zakres prac obejmuje: 
1) zabiegi pielęgnacyjne koron 409 drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem 

terenu – cięcia sanitarne, cięcia pielęgnacyjno sanitarne, czyli formujące i cięcia korekcyjne 
oraz cięcia redukujące wysokość, 

2) wycinka 452 drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu oraz podziałem 
ściętego drewna na tartaczne i opał według obowiązującej klasy jakościowo-wymiarowej, 

3) karczowanie podrostu drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu – 
trzebieŜ dotyczy drzew i krzewów do 10 lat. 

3. Rezultatem wykonanych prac będzie osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na 
przywróceniu lub zapewnieniu ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze 5,57 ha. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.  
§ 2 

SPOSÓB REALIZACJI  
1. Prace odbywać się będą w oparciu o Inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką 

drzewostanem wykonaną przez firmę: Pielęgnacja drzew, mgr Piotr Kamiński w listopadzie 2013r., 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz o decyzje, pozwolenia, postanowienia Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalające na wykonanie prac, stanowiące załączniki nr 
2, 3, 4 do umowy.  

2. Prace wycinkowe i pielęgnacyjne wymagające pracy na wysokości zostaną przeprowadzone metodą 
alpinistyczną bez uŜycia podnośnika koszowego. Wszelkie przypadki zastosowania metody innej, 
niŜ alpinistyczna, muszą być zgłoszone, wraz z uzasadnieniem, Zamawiającemu na piśmie i być 
przez niego zatwierdzone. 

3. Drewno pozyskane w toku realizacji przedmiotu umowy ze ścinki i pielęgnacji, Wykonawca będzie 
układał na terenie parku w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, natomiast 
drobne gałęzie i karpiny będzie zagospodarowywał we własnym zakresie. 

4. Wartość pozyskanego ze ścinki i pielęgnacji drewna, po jego obmiarze zostanie ustalona jako cena 
drewna opałowego na podstawie średnich stawek obowiązujących w nadleśnictwie Siewierz. 
Drewno zostanie usunięte z terenu Zamawiającego przez Wykonawcę, a jego wartość pomniejszy 
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wartość realizacji przedmiotu umowy określoną w złoŜonej ofercie. Wartość drewna zostanie 
ustalona protokolarnie. Sporządzenie i podpisanie protokołu przez przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę gotowości przystąpienia do czynności ustalenia wartości pozyskanego drewna. Koszt 
przeprowadzenia obmiarów ponosi Wykonawca. 

5. Po zakończeniu robót teren powinien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostałości 
roślinne i odpady usunięte, pnie po wyciętych drzewach powinny zostać przycięte przy gruncie a 
teren wyrównany.  

6. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany uwzględniać uwagi i zalecenia 
instytucji prowadzących w ramach swoich zadań statutowych nadzór i kontrolę nad realizacją 
przedmiotu umowy oraz jego efektów – w szczególności Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

7. Inspektor Urzędu Ochrony Zabytków ma prawo do kontroli wykonywanych zadań, w dowolnym 
terminie po rozpoczęciu prac. Inspektor Urzędu Ochrony Zabytków moŜe uznać sposób 
wykonywania zadania za nieprawidłowy i w kaŜdej chwili przerwać wykonywanie prac, 
zawieszając wydane pozwolenia i decyzje. 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi z naleŜytą starannością, fachowo i terminowo. 
Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach 
zezwalających na prace przy drzewostanie bez szkody dla sąsiednich drzew, obiektów 
budowlanych i instalacji.  

2. Przestrzeganie zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 nadzorują i potwierdzają 
osoby i instytucje wskazane w § 2 ust. 6 i 7 oraz § 5 ust. 6 umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zawartych w decyzjach, 
postanowieniach i pozwoleniach Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach, dotyczących planowanego zakresu prac oraz do wszystkich aktów prawnych 
dotyczących prac na terenach zabytkowych i ochrony przyrody.  

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe:  
1. posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, uprawnienia, środki, sprzęt i doświadczenie do 

wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z naleŜytą starannością, 
aktualną wiedzą i techniką, do której zobowiązany jest specjalista. 

2. na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się z terenem 
i warunkami, na którym będą prowadzone prace, znane mu są ogólne oraz szczegółowe 
warunki związane z terenem robót i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót 
i bezpieczeństwa pracy, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi 
przedmiotem niniejszej umowy. 

3. dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które w pełni uwzględnił 
w oszacowaniu wartości oferty, 

4. z naleŜytą starannością rozwaŜył wszelkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich 
koszty oraz inne okoliczności konieczne do naleŜytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.poŜ. 
Wykonawca będzie na bieŜąco zabezpieczał wszelkie miejsca związane z przedmiotem umowy. 
Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić 
pracownicy Wykonawcy, Zamawiającego jak i osoby trzecie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm), w szczególności: 

1) przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin 
kaŜdego drzewa przeznaczonego do wycinki i wykluczyć obecność ptasich gniazd, których 
usuwanie jest zakazane od dnia 1 marca do 15 października; wycinka tych drzew prowadzona 
będzie nie wcześniej, niŜ od dnia 16 października, 

2) ze względu na stwierdzenie w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
obecności gniazd ptaków, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z zapisami Ustawy o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań 
zabezpieczających drzewa, na których stwierdzono obecność gatunków chronionych;  

3) prowadzenia prac w sposób nie skutkujący: strącaniem gniazd ptasich i zabijaniem piskląt,  w 
przypadku ptaków objętych ścisłą i częściową ochroną, w sposób skutkujący zabijaniem 
ptaków, umyślnym płoszeniem i niepokojeniem oraz umyślnym niszczeniem ich gniazd, jaj i 
postaci młodocianych. 
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7. Stosownie do art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na zniszczenie siedliska gatunku 
chronionego, niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska (RDOŚ). Wniosek o uzyskanie zgody, wyłącznie w  uzasadnionych przypadkach, 
zostanie przesłany do RDOŚ przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wykonawcy nie 
przysługuje w związku z procedurą uzyskiwania tej zgody prawo do przedłuŜenia czasu realizacji 
umowy. Wykonawca powinien zaplanować prace w sposób umoŜliwiający uzyskanie ewentualnej 
zgody w czasie trwania umowy i bez potrzeby wydłuŜania czasu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 4 
TERMINY  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31 października 2014r.  
§ 5 

ODBIÓR  
1. Zamawiający przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. 
2. Gotowość do odbiorów Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej. 
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru, chyba, Ŝe nie będzie to moŜliwe z powodu Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Protokół podpisują obie strony umowy. Protokół zawierał będzie decyzję 
Zamawiającego, co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót będących 
przedmiotem umowy oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.  

4. Termin podpisania protokołu odbioru robót, zawierający decyzję przyjęcia lub warunkowego 
przyjęcia, będzie stanowić termin zakończenia przedmiotu umowy. Odbiór końcowy musi odbyć się 
w obecności przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zostać przez 
niego przyjęty. 

5. JeŜeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki - Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad lub braków. 

6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest 
……………………. 

7. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 
……………………. 

  
§ 6 

WYNAGRODZENIE  
1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na kwotę ustaloną, jako róŜnica 

kwoty wynikającej ze złoŜonej przez Wykonawcę oferty i wartości drewna uzyskanego ze ścinki 
i pielęgnacji, ustalonej, jako wartość drewna opałowego wg średnich stawek obowiązujących 
w nadleśnictwie Siewierz. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zadania w trakcie jego realizacji, wartość prac 
wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres prac wyłączonych i stosowne pozycje kosztorysu 
ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalone zgodnie 
z postanowieniami ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość prac wyłączonych. 

§ 7 
ROZLICZENIE  

1. Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w 
terminie do 7 dni od daty podpisania przez strony protokołu bezusterkowo wykonanych robót i jego 
przyjęcia przez przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 8 
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

bądź przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w wysokości 20% 
kwoty naleŜnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonej w ofercie Wykonawcy, z 
zastrzeŜeniem postanowień pkt 3, 

2) z tytułu zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% kwoty naleŜnej 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonej w ofercie Wykonawcy, z zastrzeŜeniem 
postanowień pkt 3, 

3) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania kosztów realizacji zadania, bądź 
obowiązku zwrotu kwoty otrzymanej dotacji, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym w 
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wyniku okoliczności określonych w pkt 1 i 2 – wysokość kary umownej ustala się w kwocie 
odpowiadającej kwocie naleŜności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub jej części. 
Przesłanki wypowiedzenia Zamawiającemu umowy dotacji i Ŝądania zwrotu otrzymanych 
środków obejmują w szczególności: 

a) okoliczności objęte postanowieniami § 9 Ogólnych warunków zawierania umów 
i wypłaty środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w wersji obowiązującej od dnia 21.06.2013r. 
(http://www.wfosigw.katowice.pl/files/OWZU_20_06_13.pdf), 

b) niezłoŜenia przez Zamawiającego dokumentów warunkujących wypłatę środków, 
w tym uwierzytelnionej kserokopii protokołu odbioru końcowego oraz sprawozdania 
rzeczowego z realizacji zadania. 

4) w przypadku stwierdzonych przez instytucje, bądź organy uprawnione ustawowo do kontroli 
w zakresie objętym przedmiotem umowy, bądź skutków jej realizacji, uchybień 
w przestrzeganiu przepisów – w kwocie odpowiadającej wartości kar nałoŜonych na 
Zamawiającego przez te instytucje i organy; powyŜsze dotyczy sytuacji, w których 
stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 

2. Kary umowne, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty 
obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma 
prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć 
umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy 
poręczenia, przekazu.  

5. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za 
sobą skutki wskazane w ust. 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienaleŜycie wykonuje zobowiązania 
umowne. 

2) Wykonawca powierzy bez zgody Zamawiającego realizację umowy, bądź jej części innemu 
podmiotowi. 

3) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, skutkuje 
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 

naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
5. W kaŜdym przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni  
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający dokona oceny 
przedmiotowej dokumentacji w ciągu ………….. dni;  

2) w terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy uporządkuje na własny koszt teren robót. 
6. W przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta oraz przed 

zakończeniem jej realizacji, wykonana część umowy zostanie rozliczona w oparciu 
o inwentaryzację wykonanych robót i stawek jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

 



 16

§ 10 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie 
na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony dopuszczają moŜliwość przedłuŜenia terminu wykonania umowy w przypadku:  
1) wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej prowadzenie robót objętych umową,  
2) wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy, 
3) zmiany warunków umowy dotacji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska.   
4) Konieczności przesunięcia prac ze względu na konieczność ochrony gatunków chronionych, 

decyzję ornitologa lub brak zgody RDOŚ na odstąpienie od zakazów dla zwierząt. 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wykonawca i Zamawiający na koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w obszarze robót wyznaczają pracownika 
Zamawiającego – insp. ds. BHP.   

2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców 
z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. 

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, Ŝe dołoŜą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie 
mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane ugodowo. 

4. Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla Zamawiającego.   

5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej umowy będzie 
kierowana na adres siedziby kaŜdej z niŜej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod 
warunkiem, Ŝe była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia. 

6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, postanowienia Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych jak równieŜ inne odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
 
 
 
Kosztorys ofertowy 
 
 
 


