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SPIS TREŚCI. 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w przetargu.  

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

XVIII. Postanowienia końcowe. 

XIX. Załączniki. 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

41-506 Chorzów 

ul. Inwalidzka 5 

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096 

www.tram-silesia.pl 

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

Godziny urzędowania: 7
00

-15
00

 

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 

ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego 

www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew i pielęgnacja 

nasadzonych drzew przez okres 36 miesięcy 

b) zakup wraz z dostarczeniem bez nasadzeń i pielęgnacji 18 szt. drzew  
Typ drzewa, obwód i termin nasadzenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Ilości i terminy drzew przewidzianych do nasadzeń 

i dostawy oraz z zapisami Decyzji. 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Kod CPV 

77231600-4 

77231800-6 

77231100-9 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: 

a) nasadzenia drzew do 30.04.2015r. 

b) pielęgnacja drzew – 36 miesięcy od dnia nasadzenia.  

 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

http://www.tram-silesia.pl/
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1. spełniają warunki określone w załączniku nr 2 do SIWZ tj.: 

a) nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

b) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

c) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

d) żaden wspólnik spółki jawnej, partner spółki partnerskiej, komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, urzędujący członek organu 

zarządzającego osoby prawnej lub jako osoba fizyczna nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności 

oraz 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

polegające na nasadzeniu minimum 150 drzew. 

3. załączyli wymagane dokumenty, 

4. wnieśli wadium w wymaganej wysokości, 

5. złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego, 

 

II.  

1. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu poleganie na zasobach innych podmiotów niezależenie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi  stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt II.1 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

III.  

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem: „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych 

w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę, o których mowa w 

Rozdziale VI. 



 

5 

 

2. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego 

wykluczeni. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, określonych przez zamawiającego 

w Rozdziale V wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty: 

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

1.2 Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, 

1.3 Wykaz wykonanych usług, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

potwierdzających, że wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu usług 

zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale V pkt I.2 wraz z podaniem przedmiotu 

(uwzględniającego wartość inwestycji), daty wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonanie oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

należycie – załącznik nr 3. 

  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z wykonawców winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt 1.1 oraz 1.2 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. 

spółki cywilne, konsorcja) - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika 

należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

3. Wykonawca, oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 1 i 2 winien załączyć do oferty 

dokumenty wyszczególnione w Rozdziale XI pkt 3. 

 

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. 

  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują: 

 pisemnie na adres Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 

 faksem na numer (32) 2510096. 

 drogą elektroniczną na adres: j.urych@tram-silesia.pl. 

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę pisemnie lub 

faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niż 

pisemna. 

4. Zamawiający na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 

faksem. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z wykonawcami jest: Joanna Urych.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wskazane 

jest, aby pytania dotyczące treści specyfikacji były przesłane do zamawiającego również 

w formie edytowalnej na adres e-mail: j.urych@tram-silesia.pl. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 

2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ. 

5. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieści ją na 

stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.600,00 zł. 

(słownie dwa tysiące sześćset złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

mailto:j.urych@tram-silesia.pl


 

7 

 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, określając tytuł wpłaty i numer 

sprawy. 

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 

5. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu 

do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

 Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 

niepieniężnej nie został trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty  

i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę. 

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna winno obejmować cały okres związania 

ofertą. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, oświadczeń 

lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienia innej omyłki polegającej na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

  

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
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ROZDZIAŁ XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) 

z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.: 

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ; 

3.2. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do Zamawiającego wadium 

w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

w pieniądzu;  

3.3. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności 

gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony były kolejno ponumerowane                            

i zaparafowane przez osobę uprawnioną. 

8. Jeżeli informacje ujawniane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 

Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być 

udostępniane, należy je wówczas opatrzyć klauzulą:  

„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA” 

Powyższe zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji podawanych podczas otwarcia 

ofert. 

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A.  

Jednostka Realizująca Projekt pok. nr 8 

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152 
i oznaczonej  

 

PRZETARG PISEMNY, NR SPRAWY UE/JRP/558/2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.03.2015r. GODZ. 10:00. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres 

wykonawcy. 

10. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania 

ofert. 

11. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy 
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dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę 

każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR....”. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

 

ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., Jednostka Realizująca Projekt, 

pokój nr 8,  40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2015r. o godz. 09:45. 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.03.2015r. o godz. 10:00 w Tramwajach Śląskich 

S.A., Jednostka Realizująca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy 

ul. 1 Maja 152. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,              

a także informacje dotyczące ceny. 

7. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe za całość zamówienia. 

2. Cena ofertowa podana prze Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 

i nie będzie podlegała zmianom. 

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem 

wartości netto oraz wartości podatku od towarów i usług.  

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające 

do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej 

ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego 

zastosowania.  

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



 

10 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 

związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich 

kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.  

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą, 

tj. z największą liczbą punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. 

2. Kryterium oceny ofert będzie :   

 cena =  95 %, 

 czas realizacji nasadzeń drzew = 5% 

3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1 % = 1 punkt. 

 

3.1 Oferta z najniższą ceną brutto = 95 punktów. 

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

95x
C

C
P

ob

n

c 









  

Pc     - ilość punktów w kryterium cena 

Cn     - najniższa cena oferowana brutto  

Cob   - cena brutto oferty badanej  

 

3.2 Czas realizacji zamówienia to czas od podpisania umowy do zakończenia realizacji 

nasadzeń drzew określony na dzień 30.04.2015r. 

 Za czas realizacji nasadzeń drzew Zamawiający przyzna punktację proporcjonalnie 

w skali od 0 do 5 punktów, gdzie każdy 0,5 punktu oznacza skrócenie czasu 

realizacji zamówienia o jeden dzień. Maksymalny czas skrócenia czasu realizacji 

zamówienia to dziesięć dni roboczych, za które można uzyskać 5 punktów. W 

przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje skrócenie czasu realizacji zamówienia o 

więcej niż 10 dni Zamawiający do oceny ofert przyjmie skrócenie czasu realizacji 

nasadzeń drzew o 10 dni, natomiast do umowy zostanie wpisany czas realizacji 

zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ XV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o wynikach przetargu. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą nie 

później niż przed upływem terminu związania ofertą o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 

do SIWZ. 

3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien okazać dokument potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich  ponownego badania i oceny. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany 

jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”, na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej  

w ofercie, oddzielnie dla każdej umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

wskazany przez zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 

w umowie.  

6. Terminy obowiązywania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia 

w terminie obowiązywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, wydłużony o 30 dni, 

b) z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiązywania od daty 

odbioru przedmiotu umowy do czasu upływu okresu rękojmi (przedłużonego o okres 

gwarancji jakości), wydłużony o 15 dni. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. 
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ROZDZIAŁ XVII 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,   W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert, jak również oceny rzetelności Wykonawców. 

3. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XIX 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2. 

3) Wykaz osób – załącznik nr 3. 

4) Formularz ofertowy – załącznik nr 4. 

5) Wzór umowy – załącznik nr 5. 

 

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego reprezentowany przez: 

 

Maryla Chmielarska – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 

Bolesław Knapik – Członek Zarządu – Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury 

 

Chorzów, dnia 09.03.2015r. 
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(Załącznik nr 1 do SIWZ) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem 

pn: „Modernizacja Infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem zamówienia jest: 

c) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew i pielęgnacja 

nasadzonych drzew przez okres 36 miesięcy 

d) zakup wraz z dostarczeniem bez nasadzeń i pielęgnacji 18 szt. drzew  

Typ drzewa, obwód i termin nasadzenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy Ilości i 

terminy drzew przewidzianych do nasadzeń i dostawy oraz z zapisami Decyzji.  

1. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z ustaleniami zawartymi w Decyzjach 

zezwalających na wycinkę drzew i nakazujących jednocześnie nasadzenia 

rekompensujące straty w zieleni oraz zgonie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności ujęte w 

Decyzjach.  

2. Nasadzenia drzew należy wykonać z zachowaniem terminów określonych w 

poszczególnych Decyzjach z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.  

3. Szczegółowa lokalizacja nasadzeń zostanie ustalona w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. W zakres zamówienia wchodzi: 

a) przygotowanie podłoża do sadzenia drzew i krzewów; 

b) dostawa, posadzenie, pielęgnacja przez okres 36 miesięcy: 317 szt. drzew; 

c) dostawa (bez nasadzeń i pielęgnacji) 18 szt. sadzonek drzew (miejsce dostawy: 

Zaplecze Socjalno-Techniczne Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej 

w Bytomiu ul. Tarnogórska 1a). 

d) pielęgnacja w okresie 36 miesięcy. 

 

5. Sadzenie drzew obejmuje : 

a) wyznaczenie miejsc sadzenia, 

b) wykopanie odpowiednich dołków, 

c) zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą, 

d) posadzenie drzew, 

e) opalikowanie drzew 3 palikami, 

f) przymocowanie drzew do palików taśmą, 

g) wykonanie mis i podlewanie, 

h) wyściółkowanie zrąbkami drzewnymi, 

i) prace porządkowe i wywóz odpadów, 

j) okopczykowanie jesienią . 

6. Materiał roślinny zakupiony przez Wykonawcę powinien być wyselekcjonowany i 

posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. W szczególności należy zwrócić 
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uwagę na stan kory (niedopuszczalne są spękania, obtarcia i inne ubytki kory), pąków 

(niedopuszczalne są ubytki i nadłamania pąków) i korzeni (niedopuszczalne jest 

nadmierne skrócenie, deformacja oraz przesuszenie systemu korzeniowego). Bryła 

korzeniowa w balocie. 

7. Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu 

wykopania go w szkółce (dot. materiału z gruntu), nie dopuszczając do przesuszenia bryły 

korzeniowej. Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych. Każde 

drzewo powinno być zaopatrzone w etykietę z nazwą gatunku i odmianą.  

8. Doły pod drzewa należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów należy 

dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu rzędu, co najmniej 

2-3 cm. Bryłę korzeniową należy ustabilizować, częściowo obsypać ziemią, obficie 

podlać wodą, po czym dokończyć przysypywanie ziemią, którą należy udeptać. Następnie 

wokół drzewa należy uformować kopce i przysypać korą. 

9. Zamawiający wymaga by każde drzewo było przymocowane do 3 palików 

impregnowanych ciśnieniowo, wyrównanych i zbitych u góry w całość listwami, wiązanie 

winno być elastyczne i uniemożliwiające ocieranie się drzewa o pliki w czasie wiatru. 

Pień drzewa należy owinąć siatką z tworzywa sztucznego o gęstym splocie.  

10. Wykaz ilości poszczególnych gatunków drzew i krzewów, wymaganą wielkość sadzonki 

oraz miejsca ich nasadzeń zawiera Załącznik nr 6 do Umowy. 

11. Pielęgnacja drzew w następnych 3 latach po posadzeniu wiosną i jesienią obejmuje: 

a) rozgarnięcie kopczyków i uformowanie mis wiosną, 

b) odchwaszczanie, nawożenie i podlewanie, 

c) usuwanie odrostów korzeniowych, 

d) wymianę uschniętych drzew, 

e) wymianę zniszczonych palików i wiązadeł, 

f) cięcia pielęgnacyjne i formujące koronę, 

g) okopczykowanie jesienią . 

12. W okresie pielęgnacji, Wykonawca dokonuje comiesięcznej inspekcji nasadzonych drzew 

i sporządza z nich raport dla Zamawiającego przesyłając na wskazany adres e-mail. 

W powyższym raporcie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ewentualnych 

strat/wad (np. uschnięcie, choroba drzewa itp.) 

 

W razie stwierdzenia ewentualnych strat/wad (uschniecie, choroba drzewa itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego materiału roślinnego na materiał roślinny wolny 

od wad w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia straty/wady przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę.
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 (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 

Adres Wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym pn.: Wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew w ramach 

realizacji Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, nr sprawy: UE/JRP/558/2014, oświadczam, że spełniam 

warunki dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej  ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

oraz oświadczam/y, że: 

 

- nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub  

zdrowotne,  

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności. 

  

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

         (Miejscowość i data)                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym pn.: Wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew w ramach 

realizacji Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, nr sprawy: UE/JRP/558/2014, oświadczamy że wykazujemy się 

doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa (firma) 

i adres odbiorcy 

Opis przedmiotu usługi 

 

Data podpisania 

Protokołu odbioru 

końcowego lub 

równoważnego 

dokumentu 

(dzień, miesiąc, rok) 

 

    

    

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane należycie. 

 

 

 

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

       (Miejscowość i data)   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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(Załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym pn.: Wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew w 

ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, nr sprawy: UE/JRP/558/2014, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości: 

 

Cena ryczałtowa netto …………….………................……..… zł 

Podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

Cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

w tym: 

 

Zadanie nr 11a (Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.149.2014.LB z dnia 25.04.2014 r. wraz ze zmianami z dnia 25.11.2014 r.) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 11a (Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.188.2014.LB z dnia 16.05.2014 r. wraz ze zmianami z dnia 25.11.2014 r.) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 11a (Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowice nr 195/Z/2014 z 

dnia 08.04.2014 r.) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 15 (Decyzja ZIP.6131.203.2013 z dnia 24.04.2014) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 26 (Decyzja nr 229/Z/2014 z dnia 25.04.2014) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 27a (Decyzja nr 200/Z/2014 z dnia 09.04.2014) 

cena netto …………….………................……..… zł 
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podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 50 (Decyzja nr 397/2013 z dnia 24.12.2013, Decyzja nr 17/2015 z dnia 

20.01.2015 r.) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 50 (Decyzja nr ZIP.6131.166.2014 z dnia 04.06.2014) 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 50 (Decyzja Z nr 175/2014) z dnia 01.08.2014 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

Zadanie nr 55 (Decyzja ZIP.6131.283.2013z dnia 29.08.2013 zmiana Decyzji z dnia 

01.12.2014 r. 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................). 

 

1. Oświadczamy, że nasadzeń drzew dokonany w terminie do .............................. . 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje realizację wszystkich 

zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami.  

4. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem 

w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

6. Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia.  

7. Oświadczamy że firma/y którą/e reprezentuję/emy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

8. Oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie/ w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach 

następujących podwykonawców*: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem wykonamy sami/ zamierzam zlecić 

podwykonawcy w następującym zakresie*: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie ........................................ 
* niepotrzebne skreślić 

 

11. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

żądanej przez zamawiającego. 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy / wykonawców 

wspólnie ubiegających się o 

udzielenie 

zamówienia 

 

Adres do korespondencji 

(numer telefonu i faksu) 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA  nr DO/         /15 

 

zawarta w dniu .............................. w Chorzowie pomiędzy: 

 

Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 146.378.420,00 PLN, który został pokryty  

w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział 

VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 

o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwanymi w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym”, które reprezentują: 

- ................................................ - ............................................. 

- ................................................ - ............................................. 

a 

…………………….., ……………………………… z siedzibą …………………………. przy 

ul. ……………………….., o numerze NIP: …………………….., o numerze 

identyfikacyjnym REGON: ………………………., zwaną w dalszej części Umowy 

„Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

- ................................................ - ............................................. 

 

zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” a z osobna „Stroną” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego 

przeprowadzonego w formie przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy 

UE/JRP/558/2014 zawiera się Umowę o następującej treści:   

§1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 317 szt. drzew i pielęgnacja 

nasadzonych drzew przez okres 36 miesięcy,  

b) zakup wraz z dostarczeniem bez nasadzeń i pielęgnacji 18 szt. drzew, 

zwany dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Przedmiotem Zamówienia”. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej Opisem Przedmiotu 

Zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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3. Drzewa, o których mowa w ust. 1 niniejszego § 1 stanowić będą materiał roślinny 

wysokiej jakości, tj. drzewa z prawidłowo uformowanymi koronami i rozwiniętymi 

bryłami korzeniowymi, które to cechy zwiększają prawdopodobieństwo przyjęcia się i 

prawidłowego wzrostu nasadzeń, a także stanowią gwarancję uzyskania walorów 

dekoracyjnych przypisanych gatunkowi i odmianie drzewa.  

4. Przez pielęgnację w okresie 36 miesięcy, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego § 1 

Zamawiający rozumie zapewnienie posadzonym drzewom właściwych warunków 

wilgotnościowych, a w przypadku utraty żywotności drzew - ich wymianę przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę utraty żywotności na zdrowe drzewo tego samego gatunku. 

5. Ustalając lokalizację nasadzeń Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zalecanych 

odległości nasadzeń wobec stałych elementów otoczenia obowiązujących przy 

projektowaniu zieleni. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, jak również zgodnie z 

ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz poniżej wymienionymi 

decyzjami administracyjnymi, których kserokopie zostały mu doręczone w dniu 

podpisania niniejszej Umowy: 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr IKO.6131.149.2014.LB z dnia 

25.04.2014 r. wraz ze zmianą Decyzji z dnia 25.11.2015 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr IKO.6131.188.2014.LB z dnia 

16.05.2014 r. wraz ze zmianą Decyzji z dnia 25.11.2015 r. 

 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowice nr 195/Z/2014 z dnia 08.04.2014 

r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia nr ZIP.6131.203.2014 

z dnia 24.04.2014 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 229/Z/2014 z dnia 25.04.2014 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 200/Z/2014 z dnia 09.04.2014 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 397/2013 z dnia 24.12.2013 

r. 
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 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 17/2015 z dnia 20.01.2015 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia nr ZIP.6131.166.2014 

z dnia 04.06.2014 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze nr 175/2014 z dnia 01.08.2014 r. 

 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia ZIP.6131.283.2013 z dnia 

29.08.2013 r. wraz ze zmianą Decyzji z dnia 01.12.2014 r. 

7. Wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi 

Wykonawca. 

8. Do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za 

szkody będące następstwem zachowania jego podwykonawców oraz innych osób, 

którymi posłużył się realizując Umowę. 

9. Strony zgodnie postanawiają, iż ze względu na treść decyzji wymienionych w ust. 

6 niniejszego § 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutek, tj. za żywotność 

nasadzonych drzew po upływie 36 miesięcy od dnia ich nasadzenia w ilościach 

wynikających z tych decyzji, w szczególności jeśli żywotność nie będzie zachowana 

zobowiązany będzie do zapłaty opłaty za usunięcie drzew wskazanej w ww. decyzjach. 

Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wady wykonanych zobowiązań 

z tytułu niniejszej Umowy. 

§2 

1. Szczegółowa lokalizacja nasadzeń drzew zostanie ustalona w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

2. Miejscem wykonywania nasadzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej Umowy 

jest miejsce wskazane w decyzjach określonych w § 1 ust. 6 Umowy. Jeżeli w decyzjach 

miejsce dokonania nasadzeń nie jest sprecyzowane, Zamawiający ustali je z Gminą lub 

właścicielem terenu, na którym można będzie dokonać nasadzeń i przekaże Wykonawcy.  

3. Miejscem dostarczenia zakupionych drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej 

Umowy jest Zaplecze Socjalno-Techniczne Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej w Bytomiu ul. Tarnogórska 1a. 

 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a. dostarczenia Wykonawcy dokumentów związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy będących w posiadaniu Zamawiającego, a mających wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, 

b. przeprowadzenia odbiorów zgodnie z postanowieniami Umowy, 

c. zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w 

szczególności do:  

a. spełnienia wszelkich warunków i wymagań stawianych w związku z 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy w niniejszej Umowie, załącznikach do niej, 

ofercie Wykonawcy oraz decyzjach wymienionych w § 1 ust. 6 niniejszej 

Umowy, 

b. wykonania Umowy w terminach wskazanych w § 5 niniejszej Umowy, 

c. zapewnienia materiałów, urządzeń i wody koniecznych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, także w okresie 36-miesiecznej pielęgnacji nasadzonych drzew, 

d. zorganizowania i wykonania transportu, załadunku, rozładunku, zabezpieczenia w 

miejscach wykonywania Umowy materiału roślinnego, sprzętu, materiałów, 

urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji Umowy, 

e. uprzątnięcia miejsc wykonywania Umowy oraz terenu sąsiadującego z nim, w 

tym z gałęzi, ziemi i innych pozostałości oraz wywiezienia ich we własnym 

zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zakończenia danej części 

nasadzeń oraz postąpienia z takimi odpadami w sposób zgodny z właściwymi 

przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, 

f. umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli zakupionego materiału 

roślinnego przed dokonaniem nasadzeń oraz sposobu i jakości w trakcie 

dokonywania nasadzeń, 

g. zapewnienia, aby tymczasowo składowany materiał roślinny do czasu jego 

nasadzenia był zabezpieczony przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, aby 

zachował swoją jakość i właściwości do nasadzeń, 

h. dokonywania w okresie pielęgnacji corocznej inspekcji nasadzonych drzew w 

terminie ustalonym z Zamawiającym oraz sporządzania z niej sprawozdań i 

przesyłania ich w terminie 7 dni od dnia zakończenia inspekcji na wskazany adres 

e-mail Zamawiającego,  
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i. dokonywania wszelkich uzgodnień i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń 

koniecznych do realizacji niniejszej Umowy, 

j. w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

przewidywanego sposoby, zakresu i terminu korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości z jej właścicielem i ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie. 

§4 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej od wszystkich ryzyk na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej podanej  

w ofercie Wykonawcy.   

§5 

Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1. Wykonanie nasadzeń drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej Umowy w 

terminie najpóźniej do dnia 30.04.2015 r.:  

a. Zadanie nr 11a (Decyzja nr IKO.6131.149.2014.LB z dnia 25.04.2014 wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r. ) – 136 szt.  

b. Zadanie nr 11a (Decyzja nr IKO.6131.188.2014.LB z dnia 16.05.2014 wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r.) – 3 szt.  

c. Zadanie nr 50 (Decyzja nr 397/2013 z dnia 24.12.2013, Decyzja nr 17/2015 z dnia 

20.01.2015 r.) – 12 szt. 

d. Zadanie nr 55 (Decyzja nr ZIP.6131.283.2013 z dnia 29.08.2013 wraz ze zmianami 

z dnia 01.12.2014 r.) – 28 szt. 

e. Zadanie nr 11a (Decyzja nr 195/Z/2014 z dnia 08.04.2014) – 18 szt. 

f.      Zadanie nr 26 (Decyzja nr 229/Z/2014 z dnia 25.04.2014) – 14 szt. 

g. Zadanie nr 27a (Decyzja nr 200/Z/2014 z dnia 09.04.2014) – 49 szt. 

h. Zadanie nr 50 (Decyzja nr ZIP.6131.166.2014 z dnia 04.06.2014) – 40 szt. 

i.      Zadanie nr 50 (Decyzja Z nr 175/2014 z dnia 01.08.2014) – 17 szt.  

2. Wykonanie pielęgnacji nasadzonych drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej 

Umowy w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń 

protokołu odbioru nasadzeń, o którym mowa w § 7 ust. 11 lit. a. 
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3. Zakup wraz z dostarczeniem bez nasadzeń i pielęgnacji 18 szt. drzew, o których mowa 

w § 1 ust. 1 lit. b (zadanie nr 15 - Decyzja nr ZIP.6131.203.2013 z dnia 24.04.2014) w 

terminie do dnia 30.04.2015 r. 

§6 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac. 

 §7 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

a. Odbiór wykonania nasadzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej Umowy 

dla każdej decyzji wskazanej w § 1 ust. 6 Umowy z osobna, 

b. Odbiór dostarczonych drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej 

Umowy,  

c. Odbiór końcowy po zakończeniu 36-miesięcznego okresu pielęgnacji nasadzonych 

drzew. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru wykonania nasadzeń 

oraz odbioru dostarczonych drzew, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 i § 5 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbiorów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

§ 7, Zamawiający dokona odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego po 

zakończeniu 36-miesięcznego okresu pielęgnacji nasadzonych drzew, co najmniej na 14 

dni przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru, o której mowa w ust. 4 niniejszego § 7 

Zamawiający dokona odbioru w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

6. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany zgodnie z treścią Umowy pod warunkiem, 

że wykonany w określonych terminach Przedmiot Umowy będzie pełnowartościowy, 

pierwszego gatunku, zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, co do Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na ich uwzględnienie, w którym Wykonawca na własny 

koszt i ryzyko obowiązany będzie do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku 
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procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 

niniejszego § 7.  

8. W okolicznościach zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń do Przedmiotu 

Umowy za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego Przedmiotu Umowy, 

uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, potwierdzonego 

protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego 

w wyznaczonym terminie, albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił 

Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie 

uprawniony do żądania zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2 lit. a niniejszej 

Umowy. 

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części nasadzonego drzewa w 

okresie trwania Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca zobowiązany jest do 

jego ponownego nasadzenia na swój koszt i ryzyko. 

11. Dokumentami stwierdzającymi wykonanie Przedmiotu Umowy są podpisane bez uwag 

i zastrzeżeń przez Zamawiającego: 

a. w przypadku odbioru nasadzeń - protokół odbioru nasadzeń zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do Umowy, 

b. w przypadku odbioru dostarczonych drzew – protokół odbioru dostarczonych 

drzew zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, 

c. w przypadku odbioru końcowego po zakończeniu 36 miesięcznego okresu 

pielęgnacji nasadzonych drzew – protokół odbioru końcowego zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 do Umowy. 

§8 

1. Do powierzenia wykonania jakichkolwiek prac podwykonawcy w ramach Przedmiotu 

Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  

lub zaniechania własne. 

§9 
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1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:  

 netto: ……………….… zł (słownie: …………………………….. zł 00/100),  

 podatek VAT: …………zł (słownie: …………………….……..…zł 00/100),  

 brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………. .zł 00/100).  

2. Wynagrodzenia ryczałtowe za poszczególne części Przedmiotu Umowy są następujące: 

a. za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. a Umowy - 

…………. zł (słownie: ……………………. zł 00/100), 

b. za wykonanie Przedmiotu Umowy kreślonego w § 1 ust. 1 lit. b Umowy - 

…………. zł (słownie: ……………………. zł 00/100) 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § 9 Umowy obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty pielęgnacji 

nasadzonych drzew w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez uwag i 

zastrzeżeń protokołu odbioru nasadzeń oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1 niniejszego § 9.   

5. Płatności następować będą każdorazowo w oparciu o faktury wystawione przez 

Wykonawcę prawidłowo i zgodnie z Umową. Zamawiający dopuszcza częściowe 

fakturowanie. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy odbywało się będzie zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. 

6. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktur jedynie po dokonaniu odbiorów 

w sposób opisany w § 7 niniejszej Umowy, tj. na podstawie podpisanych przez 

Zamawiającego protokołów odbioru bez uwag i zastrzeżeń, których wzór stanowi 

odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej Umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr: …………………………………………………. w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym 

faktury. 

8. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W treści faktury ma być umieszczony zapis następującej treści:  
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Związane z realizacją Projektu pn.: ”Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

 i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko. 

§10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach:  

a. za odstąpienie od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. Przepis 

niniejszy pozostaje w mocy po wygaśnięciu Umowy w wyniku odstąpienia od niej 

przez którąkolwiek ze Stron, 

b. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

wskazanych w § 5 ust 1. i § 5 ust. 3 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,  

c. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

d. za opóźnienie w przesłaniu rocznego sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 2 

lit. h – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy 

za każdy dzień opóźnienia, 

e. za opóźnienie w wymianie nasadzonego drzewa na nowe w przypadku utraty jego 

żywotności w okresie pielęgnacji, o której mowa w § 1 ust. 4 – wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

f. w razie powierzenia wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy podwykonawcy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

3. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca ni-

niejszym wyraża nieodwołalną zgodę. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§11 

1. Na Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji jakości. 

Termin gwarancji jakości biegnie od dnia dokonania bez zastrzeżeń i uwag odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Zamawiającego podpisanym 

Protokołem odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za: 

a. wady fizyczne zmniejszające wartość oddanego Zamawiającemu Przedmiotu 

Umowy, 

b. usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru 

i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

3. Ustala się następujące warunki określonej gwarancji jakości udzielonej przez  

Wykonawcę: 

a. Wykonawca gwarantuje zachowanie żywotności nasadzonych drzew, przez okres 

wskazany w ust. 1 – ujawnione w tym okresie wady będą przez Wykonawcę 

usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości wad lub usterek Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu 

 termin do ich usunięcia, jednak nie dłuższy niż określony w ust. 3 lit. a) niniejszego § 

11. 

5.  Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy. Termin rękojmi skończy się 

wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu objętej Umową gwarancji jakości.   

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie 

od uprawnień z tytułu gwarancji jakości i mogą być realizowane w sposób od siebie 

niezależny. 

 

 

§ 12 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

…………………….. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wykazanego  

w § 9 ust. 1, tj. w kwocie …………… zł (słownie: ………………… 00/100). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest w 30% na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznaczone jest jako gwarancja zgodnego z umową 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

3. W przypadku należytego wykonania Przedmiotu Umowy 70% zabezpieczenia zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego, a pozostała część 

tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

§13 

1. Poza przypadkami odstąpienia przewidzianymi przez przepisy prawa, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia, jeżeli Wykonawca naruszy w sposób podstawowy 

postanowienia Umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń Umowy, o których mowa w ust. 1 niniejszego § 13 należą 

w szczególności następujące przypadki: 

a. wstrzymywanie przez Wykonawcę wykonywania Umowy przez okres dłuższy niż 

7 dni 

b. Niewykonanie przez Wykonawcę w terminie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 

10 niniejszej Umowy 

c. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiającemu w okresie wykonywania Umowy w części pielęgnacji nasadzeń drzew 

przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym albo 

– według jego wyboru – za wypowiedzeniem wynoszącym 30 dni w następujących 

przypadkach będących ważnymi powodami uzasadniającymi jednostronne rozwiązanie 

Umowy, tj. gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niedbały 

lub niezgodny z jej postanowieniami lub przepisami prawa. Rozwiązanie Umowy w 

każdym przypadku wymaga zachowani formy pisemnej. 

§14 

1. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego wykonywać 

będzie:  

 ………………………, nr tel. 32 2563661 wew. 308, 309  e-mail: ……..@tram-

silesia.pl 
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2. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy wykonywać będzie: 

 ........................................ nr tel. ..........................................., e-mail 

…………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, 

o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego § 14 nie jest wymagana forma aneksu, lecz 

pisemne zawiadomienie. 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej Umowy może być dokonana tylko 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zwłaszcza dotyczące dzieła – w zakresie wykonania nasadzeń oraz 

opłatnego wykonywania usług – w zakresie pielęgnacji oraz inne przepisy prawa 

obowiązujące w przedmiotowym zakresie.  

4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania Umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru nasadzeń, 

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru dostarczonych drzew 

Załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego, 

Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. Ilości i terminy drzew 

przewidzianych do nasadzeń i dostawy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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            Załącznik nr 3 do umowy DO/               /15 

PROTOKÓŁ ODBIORU NASADZEŃ 

Sporządzony w dniu …………………… pomiędzy:  

Zamawiającym  

Tramwajami Śląskimi S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

a  

Wykonawcą  

……………………………….., z siedzibą w ………………………,  

ul. ………………………………………………..,  

Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 lit.a umowy nr DO/ ……… /15 z dnia …………… dokonano odbioru 

nasadzeń. Czynności przeprowadzono z udziałem przedstawicieli stron.  

Ze strony Wykonawcy:   

……………………………………………………………. 

Ze strony Zamawiającego:   

…………………………………………………………... 

Odbiorowi podlegają nasadzenia wymienione w nw. decyzjach: 

l.p. Nr decyzji 

Ilość 

nasadzonych 

drzew/szt. 

Uwagi 

 

1 
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.149.2014.LB z dnia 25.04.2014 r. wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r. 

136  

2 
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.188.2014.LB z dnia 16.05.2014 r. wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r. 

3  

3 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowice 

nr 195/Z/2014 z dnia 08.04.2014 r. 
18  

4 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 

229/Z/2014 z dnia 25.04.2014 r 
14  

5 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 

200/Z/2014 z dnia 09.04.2014 r. 
49  

6 
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Ruda 

Śląska nr 397/2013 z dnia 24.12.2013 r,  

Decyzja nr 17/2015 z dnia 20.01.2015 r. 

12  

7 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia 

nr ZIP.6131.166.2014 z dnia 04.06.2014 r. 
40  
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8 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze nr 

175/2014 z dnia 01.08.2014 r. 
17  

9 
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia 

ZIP.6131.283.2013 z dnia 29.08.2013 r. wraz 

ze zmianami z dnia 01.12.2014 r. 

28  

   

Odebrane zamówienie JEST/ N I E  JEST
*
 zgodne z zapisami umowy oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający nie zgłasza/ zgłasza
*
 uwagi, zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy

**
. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej strony. 

*
niepotrzebne skreślić 

**
w przypadku zastrzeżeń należy wypełnić dokument pn. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 

  Przedstawiciel/e Wykonawcy                                                                                        Przedstawiciel/e Zamawiającego 
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UWAGI I ZASTRZEŻENIA  

do protokołu odbioru nasadzeń 

z dnia …………. 

 

 

Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu zamówienia wnosząc następujące uwagi i zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

Zamawiający ustala dzień …………………. jako ostateczny termin dostarczenia przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w ww. terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 

 Przedstawiciel Wykonawcy                                                      Przedstawiciel  Zamawiającego 
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       Załącznik nr 4 do umowy DO/               /15 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTARCZONYCH DRZEW 

Sporządzony w dniu …………………… pomiędzy:  

Zamawiającym – Tramwajami Śląskimi S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

a  

Wykonawcą - ……………………………….., z siedzibą w ………………………,  

ul. ………………………………………………..,  

Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 lit.b umowy nr DO/ ……… /15 z dnia …………… dokonano odbioru 

dostarczonych drzew. Czynności przeprowadzono z udziałem przedstawicieli stron.  

Ze strony Wykonawcy:   

……………………………………………………………. 

Ze strony Zamawiającego:   

…………………………………………………………... 

Dostawa zgodnie z postanowieniami nw. decyzji: 

l.p. Nr decyzji 
Ilość nasadzonych 

drzew/szt. 

Uwagi 

 

1 
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta 

Bytomia nr ZIP.6131.203.2014 

dnia 24.04.2014 r. 

18 
 

   

Odebrane zamówienie JEST/ N I E  JEST
*
 zgodne z zapisami umowy oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający nie zgłasza/ zgłasza
*
 uwagi, zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy

**
. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej strony. 

*
niepotrzebne skreślić 

**
w przypadku zastrzeżeń należy wypełnić dokument pn. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 
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  Przedstawiciel/e Wykonawcy                                                                                        Przedstawiciel/e Zamawiającego 

 

 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA  

do protokołu odbioru dostarczonych drzew 

z dnia …………. 

 

 

Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu zamówienia wnosząc następujące uwagi i zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

Zamawiający ustala dzień …………………. jako ostateczny termin dostarczenia przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w ww. terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 

 Przedstawiciel Wykonawcy                                                      Przedstawiciel  Zamawiającego 
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      Załącznik nr 5 do umowy DO/                    /15 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

Sporządzony w dniu …………………… pomiędzy:  

Zamawiającym  

Tramwajami Śląskimi S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

a  

Wykonawcą – 

……………………………….., z siedzibą w ………………………,  

ul. ………………………………………………..,  

Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 lit.c umowy nr DO/ ……… /15 z dnia …………… dokonano odbioru 

końcowego. Czynności przeprowadzono z udziałem przedstawicieli stron.  

Ze strony Wykonawcy:   

……………………………………………………………. 

Ze strony Zamawiającego:   

…………………………………………………………... 

Odbiorowi podlegają nasadzenia drzew i 36 miesięczna pielęgnacja wynikające z nw. decyzji: 

   

l.p. Nr decyzji 

Ilość 

nasadzonych 

drzew/szt. 

Uwagi 

 

1 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.149.2014.LB z dnia 25.04.2014 r. wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r. 

136  

2 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Tychy nr 

IKO.6131.188.2014.LB z dnia 16.05.2014 r. wraz 

ze zmianami z dnia 25.11.2014 r. 

3  

3 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowice 

nr 195/Z/2014 z dnia 08.04.2014 r. 

18  

4 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 

229/Z/2014 z dnia 25.04.2014 r 

14  



 

38 

 

5 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Katowic nr 

200/Z/2014 z dnia 09.04.2014 r. 

49  

6 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Ruda 

Śląska nr 397/2013 z dnia 24.12.2013 r,  

Decyzja nr 17/2015 z dnia 20.01.2015 r. 

12  

7 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia 

nr ZIP.6131.166.2014 z dnia 04.06.2014 r. 

40  

8 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze nr 

175/2014 z dnia 01.08.2014 r. 

17  

9 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia 

ZIP.6131.283.2013 z dnia 29.08.2013 r. wraz 

ze zmianami z dnia 01.12.2014 r. 

28  

 

Odebrane zamówienie JEST/ N I E  JEST
*
 zgodne z zapisami umowy oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający nie zgłasza/ zgłasza
*
 uwagi, zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy

**
. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej strony. 

*
niepotrzebne skreślić 

**
w przypadku zastrzeżeń należy wypełnić dokument pn. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 

  Przedstawiciel/e Wykonawcy                                                                                        Przedstawiciel/e Zamawiającego 
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UWAGI I ZASTRZEŻENIA  

do protokołu odbioru końcowego 

z dnia …………. 

 

 

Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu zamówienia wnosząc następujące uwagi i zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

Zamawiający ustala dzień …………………. jako ostateczny termin dostarczenia przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w ww. terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                          …………………………… 

 Przedstawiciel Wykonawcy                                                      Przedstawiciel  Zamawiającego 

 



l.p. nr zadania nr decyzji ilość drzew Nazwa i obwód (cm) termin nasadzeń
pielegnacja od dnia 

nasadzenia
netto brutto vat

1 11a

Decyzja 

IKO.6131.149.2014.LB

z dnia 25.04.2014

zmiana Decyzji z dnia 

25.11.2014 r.

136
Klon pospolity Deborah 

(10-12 cm)
2015-04-30 36 miesięcy

2 11a

Decyzja 

IKO.6131.188.2014.LB

z dnia 16.05.2014

zmiana Decyzji z dnia 

25.11.2014 r.

3
Klon pospolity Deborah 

(10-12 cm)
2015-04-30 36 miesięcy

3 11a
Decyzja 195/Z/2014

z dnia 08.04.2014
18

sadzonki drzew  

gat.liściastych, obwód pnia 

min.12-16 cm np.: Głóg 

dwuszyjkowy, brzoza 

brodawkowata Youngii, śliwa 

purpurowa, katalpa zwyczajny, 

jarzab szwedzki, klon 

Globosum, wiaz górski, 

Camperdowna - zgodnie z 

umową użyczenia

2015-04-30 36 miesięcy

4 15
Decyzja ZIP.6131.203.2013 

z dnia 24.04.2014
18

 Lipa srebrzysta odmiana 

Brabant 

(12-14 cm)

2015-04-30 DOSTAWA

5 26
Decyzja nr 229/Z/2014 

z dnia 25.04.2014
14

Wiąz Camperdowni (12-14 

cm)
2015-04-30 36 miesięcy

6 27a
Decyzja nr 200/Z/2014 

z dnia 09.04.2014
49

Lipa holenderska Pallida (12-

14)
2015-04-30 36 miesięcy

7 50

Decyzja nr 397/2013 

z dnia 24.12.2013

Decyzja nr 17/2015

z dnia 20.01.2015 r.

12
Klon pospolity Deborah 

(10-12 cm)
2015-04-30 36 miesięcy

8 50

Decyzja nr 

ZIP.6131.166.2014 z dnia 

04.06.2014

40
Lipa drobnolista Greenspire 

(12-14)
2015-04-30 36 miesięcy

9 50
Decyzja Z nr 175/2014

z dnia 01.08.2014
17

Lipa drobnolista Greenspire 

(12-14)
2015-04-30 36 miesięcy

10 55

Decyzja ZIP.6131.283.2013

z dnia 29.08.2013

zmiana Decyzji z dnia 

01.12.2014 r.

28
Klon pospolity Deborah 

(10-12 cm)
2015-04-30 36 miesięcy

Załącznik nr 6 do Umowy DO/                 /15
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(Załącznik nr 6 do SIWZ) 

  

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCJI LUB PORĘCZENIA DLA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczeń beneficjenta wobec zobowiązanego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich 

zobowiązań zgodnie z umową nr …  z dnia … zawartą pomiędzy beneficjentem 

a zobowiązanym, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług, roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych, w 

tym z tytułu odpowiedzialności solidarnej beneficjenta i zobowiązanego względem 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, roszczeń z tytułu nieusunięcia lub 

nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz roszczeń o zwrot kosztów 

wykonania zastępczego. 

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i 

bezwarunkowo do zapłaty na rzecz beneficjenta kwoty nie większej niż … zł w przypadku, 

gdyby zobowiązany nie wykonał w części lub w całości swoich zobowiązań, o których mowa 

w powyższym akapicie, albo wykonał je nienależycie lub gdyby zobowiązany nie zwrócił 

beneficjentowi, w części lub w całości, kosztów wykonania zastępczego. Kwota ta stanowi 

górną granicę odpowiedzialności gwaranta. Każda wypłata zmniejsza zakres kwotowy 

odpowiedzialności gwaranta. 

Gwarant zapłaci beneficjentowi na pierwsze żądanie, bez prawa badania zasadności żądania 

beneficjenta, odpowiednią kwotę w terminie … dni od dnia doręczenia gwarantowi na adres 

wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zapłaty 

skierowanego do gwaranta, zawierającego oświadczenie beneficjenta, że żądana kwota jest 

należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych w pierwszym akapicie oraz że 

pomimo pisemnego wezwania do zapłaty zobowiązany nie wykonał terminowo w całości lub 

części swoich zobowiązań, a także wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma 

nastąpić przelew wnioskowanej kwoty. Żądanie do zapłaty skierowane przez beneficjenta do 

gwaranta zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. 

Dla potwierdzenia prawa składania oświadczeń przez podpisane osoby do żądania powinien 

być dołączony odpis z właściwego rejestru beneficjenta nie starszy niż 3 miesiące, licząc od 

daty żądania, a także pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Wszystkie 

wymienione dokumenty powinny być złożone w oryginałach z podpisami notarialnie 

uwierzytelnionymi.  

Niniejsze zobowiązanie gwaranta obowiązuje od … do … włącznie.  

Niniejsze zobowiązanie gwaranta wygasa w przypadku: 

1) niedoręczenia gwarantowi żądania zapłaty w terminie obowiązywania niniejszego 

dokumentu; 

2) wyczerpania całej kwoty określonej niniejszym dokumentem; 

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które zabezpiecza 

niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 

4) zwolnienia zobowiązanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które 

zabezpiecza niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 

5) zwrotu gwarantowi oryginału niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed upływem 

terminu jego obowiązywania. 

Wierzytelność ani dług wynikający z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na 

osoby trzecie. 

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 


