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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH  

(opis zamówienia) 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego  jest opracowanie 

ekspertyzy dla fragmentu parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie (wskazanego 

w załączniku nr 1), mającej na celu ocenę skali zagrożenia dla ludzi i mienia ze strony 

starodrzewu obecnego w parku. Powierzchnia opracowania to ok. 3,07ha parku porośniętego 

starodrzewem. Park Chrobrego jest terenem o bardzo wysokiej frekwencji przez cały tydzień 

od godzin rannych do nocnych. 

Dodatkowo ocenie należy poddać kasztanowiec rosnący przy pomniku patriotycznym na 

terenie alei spacerowej nad rzeką Iną.  

1. Zamawiający. 

Zamawiającym jest Gmina – Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych  

w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, NIP: 854–222–88–73. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

1) Wykonawca dokona całościowych oględzin fragmentu parku Chrobrego na 

powierzchni około 3,07ha (określonej w załączniku nr 1, gdzie rośnie ok. 160 

drzew) i opracuje kompleksową ekspertyzę dendrologiczną mającą na celu 

wychwycenie wszelkich zagrożeń dla ludzi i mienia spowodowanych 

obecnością starodrzewu.  

2) Celem Zamawiającego jest wyłonienie z drzew rosnących na terenie objętym 

opracowaniem, egzemplarzy: 

a) stanowiących zagrożenie, 

b) które mogą stanowić potencjalne zagrożenie 

c) pewnych i bezspornych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i otoczenia; 

3) Ekspertyza będzie zawierać szczegółową ocenę drzewostanu na terenie 

będącym przedmiotem opracowania, wraz z uzasadnieniem i określeniem 

zabiegów pielęgnacyjnych; w przypadku wytypowania drzew:  

a) które stanowią zagrożenie - Wykonawca będzie współpracował 

z Zamawiającym przy tworzeniu wniosku (i uzasadnienia) na wyrąb drzew 

niebezpiecznych (odmłodzenie drzewostanu parku); 

b) które mogą stanowić potencjalne zagrożenie – Wykonawca określi 

szczegółowe zabiegi pielęgnacyjne, które należy wykonać (np. cięcia 

pielęgnacyjne, założenie wiązań, zastosowanie podpór itp.), aby zachować 

drzewa, eliminując jednak całkowicie zagrożenie. 

4) Metoda oceny drzew powinna być wsparta oględzinami z wysokości (tj. 

z drabin, podnośnika, drona, lub metodą alpinistyczną w zależności 

od wysokości drzewa);  Zamawiający uważa sprawdzenie wysokich pni 

i koron z góry i z bliska za niezbędny element wykonania ekspertyzy.  

5) Wykonawca na obszarze terenu objętego ekspertyzą wyznaczy strefy 

bezpieczne i wskaże działania oraz metody, mające na celu maksymalne 

rozszerzenie tych stref polegające na wycince lub pielęgnacji (gwarantującej 

bezpieczeństwo). 

6) Elementem dokumentacji będzie terminarz niezbędnych działań z wskazaniem 

prac pilnych.   
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3. Zakres zamówienia. 

Ocena skali zagrożenia dla ludzi i mienia ze strony starodrzewu obecnego 

w parku. Powierzchnia opracowania to ok. 3,07 ha parku porośniętego 

starodrzewem. Park Chrobrego jest terenem o bardzo wysokiej frekwencji przez 

cały tydzień od godzin rannych do nocnych. Park jest wpisany do rejestru 

zabytków.  

4. Termin wykonania:  6 tygodni  od daty podpisania umowy. 

 

5. Wymagania:  
1) Zasady ogólne postępowania podczas prac: 

a) Każdy uzasadniony wjazd na teren parku np. podnośnika należy przeprowadzić 

bardzo ostrożnie, tak aby nie doszło do zniszczenia nawierzchni. Alejki parkowe 

nie są standardowo przystosowane do przemieszczania się ciężkiego sprzętu.  

W przypadku nawierzchni ziemnej konieczne jest dostosowanie terminu 

wykonania prac do panujących warunków atmosferycznych, by nie dopuścić do 

powstania kolein. W przypadku wystąpienia kolein, nierówności i uszkodzeń 

Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia alei do stanu pierwotnego na koszt 

własny i własnymi siłami, 

b) Wjazd podnośnika na teren który nie jest alejką winien być uzgodniony 

z Zamawiającym; 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błąd w sztuce i wszelkie wynikłe z tego 

zdarzenia.      

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar: 

a) karę za niedotrzymanie terminu realizacji umowy – połowę ceny oferowanej 

wynikającej z podanej ceny za jedno drzewo przemnożonej przez ilość drzew, 

b) karę za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 5 000 zł, 

4) Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności  

z następujących przyczyn:  

a) realizowanie zamówienia w sposób niegwarantujący należytego wywiązywania 

się z umowy, 

b) wszczęcie w stosunku do Wykonawcy postępowań egzekucyjnych 

i komorniczych o ile spowodują one po stronie Wykonawcy brak możliwości 

należytej realizacji zamówienia; 

5) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 000 zł; 

6) Wykonawca realizujący usługę będzie dysponował sprzętem niezagrażającym 

bezpieczeństwu oraz w sposób zgodny z prawem o ruchu drogowym; 

7) Pracownicy wykonujący wszelkie czynności powinni posiadać niezbędne 

szkolenia z zakresu BHP i w trakcie realizacji zadania przestrzegać tych zasad; 

8) Wykonawca odpowiada finansowo za uszkodzenia mienia; 

9) W przypadku spowodowania przez Wykonawcę jakichkolwiek zniszczeń, 

Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 

adekwatnej do poniesionych nakładów koniecznych do przywrócenia terenu, 

obiektu lub urządzenia do stanu pierwotnego; 
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10) W przypadku uszkodzeń osób lub mienia w wyniku świadczonej usługi, 

Wykonawca ponosi za to odpowiedzialność; Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC od takich zdarzeń, obowiązujące  

w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.  

 

6. Zasady ogólne:  
1) Wykonawca poda wyrażoną wartością netto oraz brutto zgodnie z załącznikiem  

nr 2 (za właściwe naliczenia stawki VAT odpowiada Wykonawca).. 

2)  Podana cena będzie zawierć wszelkie pochodne transport, prace podnośnika itp.; 

3) Ocena ofert odbędzie się w oparciu o porównanie cen brutto;  

4) Projekt umowy stanowi załącznik nr 3;  

5) Należność za wykonanie usługi będzie płatna po jej prawidłowym wykonaniu tj. 

dostarczeniu do Zamawiającego dokumentacji ekspertyzy; 

6) Płatność faktury: do 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu o ile nie wystąpią 

zastrzeżenia;  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności wynikającej z art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221); 

8) Oferty należy składać w formie pisemnej, papierowej w zamkniętych kopertach. 

Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pierwszej 

Brygady 35,73-110 Stargard, pokój nr 203. Wszelkich wyjaśnień udziela Monika 

Jarosz – Szczepaniak), tel. 91-834-18-36; 

 

7. Termin składania ofert: 24.06.2019 r. do godz. 14.00.  

8. Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny oferowanego 

wynagrodzenia. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 2.  

9. Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze.  
 

 


