Kowalewo Pomorskie, dn. 26.06.2013r.
OŚRiEG.271.2.10.2013
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro
na usługę wycinki drzew z rozliczeniem pozyskanego drewna
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki drzew z rozliczeniem pozyskanego
drewna. Przeznaczone do usunięcia drzewa to rosnące w miejscowości Mlewiec:
a) topola biała o obwodzie pnia na wysokości 1,3m- 140cm, rosnąca na granicy działek
o nr geod. 7/23 i 7/22 obręb ewid. Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie;
b) topola biała o obwodzie pnia na wysokości 1,3m- 245cm, rosnąca na granicy działek
o nr geod. 7/23 i 7/22 obręb ewid. Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie;
c) topola biała o obwodzie pnia na wysokości 1,3m- 250cm, rosnąca na działce o nr geod. 42
obręb Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie.
1.2. Zakres prac obejmuje:
- wycinkę drzew;
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed
zniszczeniem pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku wystąpienia
ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca;
- oznakowanie i zabezpieczenie przejezdności na drodze gminnej;
- uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince;
- frezowanie pni na głębokości min. 10 cm, poniżej nominalnej wysokości nawierzchni terenu/
pobocza.
1.3. Drewno uzyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy.
2. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2013r.
3. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena.
4. Informacja na temat wadium:
Wadium nie przewiduje się.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Termin związania ofertą: okres 30 dni.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani mgr Edyta Jasińska- Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, tel. 056 684-29-75.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat ( pokój nr 2), do dnia 10.07.2013 r., do godz.: 09:00
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na usługę wycinki drzew z rozliczeniem
pozyskanego drewna”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2013 r. o godz. 9:15 w budynku Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Pl. Wolności 3, pokój nr 3.
10. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 EURO w niniejszym przetargu nie
będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z póź. zm.).
P.Bas
/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca- Pełnomocnik Burmistrza

(projekt)
Umowa Nr OŚRiEG 271.2.10.2013
Zawarta w dniu …...........................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Andrzeja Grabowskiego działającego za pomocą Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., zwaną
dalej „Zamawiającym”,
a ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
reprezentowanym przez ......................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przyjmuje do wykonania zadania
zgodnie z zakresem obowiązków oraz robót określonym w ogłoszeniu o przetargu:
- wycinkę drzew;
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed zniszczeniem
pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku wystąpienia ewentualnych
zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca;
- oznakowanie i zabezpieczenie przejezdności na drodze gminnej;
- uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince;
- frezowanie pni na głębokości min. 10 cm, poniżej nominalnej wysokości nawierzchni
terenu/pobocza.
2. Kupujący pozyska drzewo w wyniku wycinki dokonanej we własnym zakresie i na własny koszt.
§2
Ustalono koszt wykonania zadania zgodnie z ofertą przetargową w wysokości:
............................................................................................................................. zł brutto,
słownie: ............................................................................................................... zł brutto.
§3
Termin wykonania umowy do 15.09.2013 r.
§4
Materiały do wykonania zadań zabezpiecza Wykonawca.
§5
O planowanym terminie wycinki, należy powiadomić tut. Urząd na 3 dni przed przystąpieniem do
wykonywania prac.
§6
Odbiór prac nastąpi w formie protokołu odbioru sporządzonego w dniu usunięcia drzew, bądź dnia
następnego po dokonaniu wycinki przez Wykonawcę.
§7
Zapłata za wykonanie zadań nastąpi po bezusterkowym odbiorze robót, przelewem na konto
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
§8
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi wycinki drzew,
w związku z realizacją umowy i obowiązków Kupującego, zawartych w § 1.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich
zgodnie z przepisami bhp.

-2§9
1. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminu umownego wykonania wszystkich
zadań Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % od wartości brutto
określonej w § 2 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym
w § 7 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
4. W razie poniesienia strat Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
ponad ustalone kary umowne.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar, o których mowa w § 9
z należności za wykonane prace.
§ 10
W przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, dopuszcza się zmianę lub uzupełnienie
warunków umowy, które wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery
identyfikacji podatkowej:
1. Zamawiający –
Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie NIP: 5030022196
2. Wykonawca –
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks Cywilny.
§ 13
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi.

Zmiany postanowień umowy
za zgodą obydwu Stron.

§ 14
wymagają formy

pisemnej

pod

rygorem

nieważności,

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

…............................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W PRZETARGU NA USŁUGĘ WYCINKI DRZEW Z ROZLICZENIEM
POZYSKANEGO DREWNA

1. Dane oferenta (nazwa firmy lub osoby fizycznej i adres):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Numer telefonu/faxu: …..............................................................
3. NIP: …..............................................................
4. REGON: …..............................................................
5. Cena oferowana (zł brutto): …..............................................................
Słownie: …..............................................................…...........................................zł brutto
6. Termin wykonania zamówienia: …..............................................................

1. Oświadczam, że do wykonania określonych prac i czynności posiadam niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie prac.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, przyjmuję ją bez zastrzeżeń i zobowiązuję się –
w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

…...............................................................................
(Podpis oferenta lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

