Ostrowiec Św., dnia 05.11.2019 r.
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27 – 400 Ostrowiec Św., ul Żabia 23
tel. (41) 265 10 50
fax. (41) 265 10 21
Znak sprawy: ZUM.zp.35.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA:
„Dostawa 197 szt. drzew o obw. od 10 do 14 cm”
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (zamówienie do 30 000 euro).

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Łukasz Dybiec
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Przedmiot zamówienia:

Zakres:„Dostawa 197 szt. drzew o obw. od 10 do
14 cm”

Termin realizacji zamówienia:

Do 19 listopada2019r.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

Ostrowiec Św. ul. Żeromskiego 11 (Baza
remontowo
-usługowa Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Św.)

Miejsce i termin złożenia oferty:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
ul. Żabia 23, SEKRETARIAT
(pok. nr 10)
Termin złożenia oferty do dnia 12.11.2019 r.
do godziny 11ºº

Termin otwarcia oferty:

Termin otwarcia oferty: dnia 12.11.2019 r.
godzina 1130,
w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 23 pok. nr 15

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni
licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena).
/Cena ofertowa netto nie może przekroczyć
30.000 euro. Zaoferowana cena może być
negocjowana (w dół).
2. Zamawiający przewiduje możliwość nie
wyłonienia Wykonawcy lub możliwość
odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku
braku środków na realizacjęzamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie
dokonania rozstrzygnięcia postępowania w dniu
wyznaczonym w niniejszym zapytaniu.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące materiału
roślinnego oraz wykaz gatunków i parametrów
drzew zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
5. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji
na dostarczony materiał roślinny licząc od dnia,
w którym podpisano protokół odbioru.
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Osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami w zakresie zapisów w
Formularzu ofertowym:

Karolina Mazur tel. kontaktowy 663 753 501

Osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia:

Magdalena Pawlik-Kałuża tel. kontaktowy721548-397

Ofertę należy składać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,
27 – 400 Ostrowiec Św., SEKRETARIAT pok. nr 10 z dopiskiem:
OFERTA na:„Dostawa 197 szt. drzew o obw. od 10 do 14 cm”
Minimalna treść oferty:
I. Identyfikacja
1.
2.
3.
4.

Nazwa wykonawcy
Adres siedziby
NIP
REGON

II. Cena
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1. cenę netto zł
(słownie złotych)
2. podatek VAT zł
(słownie złotych)
3. cenę brutto zł
(słownie złotych)
III. Oświadczenia dodatkowe:
a) Oświadczamy, że posiadamy materiał roślinny zgodny z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w Załączniku nr1 do niniejszego zapytania, wolny od wad.
b) Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 19.11.2019r.
c) Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
d) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego, będącym wzorem umowy.
Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

.....................................................
Data i podpis osoby upoważnionej
Załączniki
Załącznik nr 1 - Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego oraz wykaz
gatunków i parametrów drzew
Załącznik nr 2 - wzór umowy
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Załącznik nr 1
Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego oraz wykaz gatunków i parametrów drzew
1 .
Wymagania dotyczące materiału roślinnego:
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 obwód pnia na wysokości 1,0 m – od 10- 12 cm, 12 -14 cm,
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 korona powinna być uformowana na wysokości ok. 1,8 – 2,2 m,
 drzewa powinny być proporcjonalne, z koroną typowo wykształconą,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie może być uszkodzona,
 pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
 przewodnik powinien być prosty,
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
 drzewa nie mogą być porażone przez szkodniki ani wykazywać oznak chorobowych,
 wyłącznie drzewa z bryłą korzeniową wykształconą w pojemniku lub balotowaną
(zapakowaną w ulegającą rozkładowi tkaninę np. jutową i ściągniętą siatką z drutu
nieocynkowanego) wyczuwalnie wilgotną,
 dla drzew z bryłą korzeniową wymagane jest minimum 4-krotnie szkółkowane. Wielkość
bryły korzeniowej powinna być proporcjonalna do wielkości drzewa. Przyjmuje się,
że średnica bryły powinna być 4 x większa od obwodu pnia mierzonego na wys. 100 cm
(np. dla obwodu 12-14 cm – należy przyjąć średnicę balotu 48-56 cm).
 zgodność z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi
dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich;
 parametry roślin zostały określone w kolumnie 3 poniższej tabeli – drzewa powinny posiadać
wiek co najmniej 8 lat i na wysokości 100 cm powinny mieć obwód od 10 do 14 cm;
 dla drzew w formie piennej podano wysokości szczepienia w tabeli poniżej;
 każda sadzonka musi być oznaczona etykietą ze szkółki z nazwą łacińską, wysokością pnia,
obwodem, formą i wyborem.













2 .
Wady niedopuszczalne:
ślady żerowania szkodników,
silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
dwupędowe korony drzew form piennych,
drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte,
przesuszenie bryły korzeniowej,
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
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niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,
źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką,
brak oznaczenia gatunku i odmiany.
3 .

Wykaz gatunków, odmian oraz parametrów wielkościowych jakimi muszą odpowiadać
dostarczone drzewa

Lp.

Nazwa łacińska

Parametry

Ilość szt.

1.

Pyruscalleryana 'Chanticleer'

Wys. 350-400 cm; C 47-50; 12/14

70

2.

Platanusacerifoliaalphens ‘Globe’

Pa 180-220; C35 10/12

49

3.
4.
5.

Prunuscerasus ‘Umbraculifera’
Acerplatanoides ‘Globosum’
Prunustriloba

Pa 180-220; C 34-56; 12/14
Pa 220; C 51; 10/12
Pa 120; C 20

18
3
2

6.

Catalpabigonioides‘Nana’

Pa18-200; C 69; 10/12

2

7.
8.

Prunusserrulata ‘Amanogawa’
Catalpabignonioides

Wys. 200-250; C 51
Pa 220; 12/14, C 47-50

8
20

9.

Fagussylvatica ‘Dawyk Purple’

12/14 (balot lub pojemnik)

3

10.

Crataegus media ‘Paul’sScarlet’

12/14 (balot lub pojemnik)

5

11.

Crataegus media ‘Paul’sScarlet’

10/12 (balot lub pojemnik)

13

12.

Prunusserrulata 'Kanzan'

10/12 (balot lub pojemnik)

3

13.

Robinia pseudoaccacia ‘Frisia’

10/12 (balot lub pojemnik)

1
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Załącznik nr 2
Wzór Umowy
Umowa zawarta w dniu ………………... W Ostrowcu św. pomiędzy Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski –
Zakładem Usług Miejskichw Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Łukasza Dybiec– na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr IV/186/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………….
NIP ………………………
REGON …………………
reprezentowanym przez:
…………………………………
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
i wybraniu w dniu ……………… .. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta
umowao następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa 197 szt. drzew o obw. od 10 do 14 cm., zgodnych
ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.Wykonawcazobowiązuje się dostarczać materiał roślinny do siedzibyZamawiającego własnym
transportem, na swój koszt w terminie do 19.11.2019r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiału roślinnego zgodnie z wymaganiami
określonymi w Załączniku nr 1 postępowania ZUM. z p. , jak też z formularzem ofertowym,
za cenę:
………………………………PLN netto, (słownie: ……………………………………..zł.)
plus VAT w kwocie …………………………… (słownie ……………………………..zł)
razem brutto: ……………………… (słownie: ………………………………..).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczy materiał roślinny zgodny z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w Załączniku nr1 do niniejszej umowy, wolny od wad.
5. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na materiał roślinny licząc od dnia, w którym
sporządzono protokół odbioru.
6. W okresie gwarancji w przypadku gry rośliny nie rozpoczną wegetacji w okresie typowym
dla gatunku Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na własny koszt nowego materiału roślinnego
w pojemnikach, w ilościach i gatunku odpowiadającym roślinom nieprzyjętym, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni materiału roślinnego na nowe we wskazanym terminie
Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu zakupi rośliny we własnym zakresie a kosztami zakupu
obciąży Wykonawcę.
§2
1. Należność za dostarczony towar uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, na podane przez Wykonawcę konto.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany w dniu dostarczenia materiału
roślinnego bezusterkowy protokół odbioru.
3. Faktura VAT/rachunek wystawiona przez Wykonawcę powinna wskazywać:
6

1) jako nabywcę – Gminę Ostrowiec Świętokrzyski , NIP: 661-000-39-45
2) jako odbiorcę – Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św.
4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę, termin płatności,
o którym mowa w ust. 2 będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy
właściwie wystawionej faktury/rachunku korygującego.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę bezpośrednio do sekretariatu Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający przedmiotowi
umowy, pod rygorem zwrotu faktury do korekty.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3, ust.3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, ust.3 niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania powstała szkoda przewyższająca karę umowną, Zamawiający zachowuje prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
§4
W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w §1, ust.2, Zamawiający
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, zachowując uprawnienia do żądania zapłaty
kary umownej.
§5
1. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy oraz kontakt z Wykonawcą, ze strony
Zamawiającego jest Pani Magdalena Pawlik-Kałuża, tel. kom.721 548 397.
2. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy oraz do kontakt z Zamawiającym, ze stron
Wykonawcy jest ……………………………….., tel. ………………………………
§6
Zmiana umowy może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ( po jednym dla każdej
ze stron).
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego oraz wykaz gatunków i parametrów drzew.
1 .
Wymagania dotyczące materiału roślinnego:
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 obwód pnia na wysokości 1,0 m – od 10- 12 cm, 12 -14 cm,
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 korona powinna być uformowana na wysokości ok. 1,8 – 2,2 m,
 drzewa powinny być proporcjonalne, z koroną typowo wykształconą,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie może być uszkodzona,
 pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
 przewodnik powinien być prosty,
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
 drzewa nie mogą być porażone przez szkodniki ani wykazywać oznak chorobowych,
 wyłącznie drzewa z bryłą korzeniową wykształconą w pojemniku lub balotowaną
(zapakowaną w ulegającą rozkładowi tkaninę np. jutową i ściągniętą siatką z drutu
nieocynkowanego) wyczuwalnie wilgotną,
 dla drzew z bryłą korzeniową wymagane jest minimum 4-krotnie szkółkowane. Wielkość
bryły korzeniowej powinna być proporcjonalna do wielkości drzewa. Przyjmuje się,
że średnica bryły powinna być 4 x większa od obwodu pnia mierzonego na wys. 100 cm (np.
dla obwodu 12-14 cm – należy przyjąć średnicę balotu 48-56 cm).
 zgodność z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi
dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich;
 parametry roślin zostały określone w kolumnie 3, w tabeli stanowiącej punt 3 niniejszego
Załącznika;
 – drzewa powinny posiadać wiek co najmniej 8 lat i na wysokości 100 cm powinny mieć
obwód od 10 do 14 cm;
 dla drzew w formie piennej podano wysokości szczepienia w tabeli w punkcie 3 niniejszego
Załącznika;
 każda sadzonka musi być oznaczona etykietą ze szkółki z nazwą łacińską, wysokością pnia,
obwodem, formą i wyborem.










2 .
Wady niedopuszczalne:
ślady żerowania szkodników,
silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
dwupędowe korony drzew form piennych,
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drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte,
przesuszenie bryły korzeniowej,
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,
źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką,
brak oznaczenia gatunku i odmiany.
3 .

Wykaz gatunków, odmian oraz parametrów wielkościowych jakimi muszą odpowiadać
dostarczone drzewa

Lp.

Nazwa łacińska

Parametry

Ilość szt.

1.

Pyruscalleryana 'Chanticleer'

Wys. 350-400 cm; C 47-50; 12/14

70

2.

Platanusacerifoliaalphens ‘Globe’

Pa 180-220; C35 10/12

49

3.
4.
5.

Prunuscerasus ‘Umbraculifera’
Acerplatanoides ‘Globosum’
Prunustriloba

Pa 180-220; C 34-56; 12/14
Pa 220; C 51; 10/12
Pa 120; C 20

18
3
2

6.

Catalpabigonioides‘Nana’

Pa18-200; C 69; 10/12

2

7.
8.

Prunusserrulata ‘Amanogawa’
Catalpabignonioides

Wys. 200-250; C 51
Pa 220; 12/14, C 47-50

8
20

9.

Fagussylvatica ‘Dawyk Purple’

12/14 (balot lub pojemnik)

3

10.

Crataegus media ‘Paul’sScarlet’

12/14 (balot lub pojemnik)

5

11.

Crataegus media ‘Paul’sScarlet’

10/12 (balot lub pojemnik)

13

12.

Prunusserrulata 'Kanzan'

10/12 (balot lub pojemnik)

3

13.

Robinia pseudoaccacia ‘Frisia’

10/12 (balot lub pojemnik)

1

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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