
Chorzów, dnia 05.11.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Spółka Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 

(64/65), faks (32) 2510096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 16 

do Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia. 
 

Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz  

z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu  

ul. Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania  

z ul. Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego - etap I”. 

Nr sprawy: UE/JRP/B/524/2019 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

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

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

Termin realizacji zamówienia: 

a) przygotowanie podłoża do sadzenia drzew, dostawa, posadzenie: 14 szt. drzew na 

działce nr 564/7 w Świętochłowicach, ul. Bytomska do 20.12.2019 r.; 

b) przygotowanie podłoża do sadzenia krzewów, dostawa, posadzenie: 479 m2 krzewów 

na działkach 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153, 1588/153  

w Świętochłowicach, ul. Bytomska do 20.12.2019 r.; 

c) pielęgnacja po nasadzeniu przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,  
a w szczególności:  

1) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu nasadzeń drzew. 

b) załączyli wymagane dokumenty, 
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c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego, 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 
4. Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji 

zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), która 

polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia, tj. m.in. prawidłowości 

wyliczeń w nim zawartych, zgodności treści z wymaganiami Zamawiającego oraz 

poprawności podpisów osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  

z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Sprawdzeniu podlegać również będzie poprawność wniesienia wadium. 

5. Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryteriów oceny 

ofert określonych w niniejszym postępowaniu. 

6. Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń 

do niej załączonych.  

7. Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej. 

8. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego 

wykluczony. 

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10. Jeżeli oferta Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 6, w wyniku jej zbadania podlega 

odrzuceniu bądź Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przystąpi do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W tym 

przypadku punkt 7 stosuje się odpowiednio. 

11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie  zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

12. Jeżeli zostanie złożona oferta, której cena wydaje się rażąco niska  w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się  do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 



 została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących 

zastosowania rażąco niskiej ceny, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

 Wykonawca nie przedłużył  terminu związania ofertą, 

 Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

15. Każdy z Wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do 

oferty:  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej oraz oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania nazw firm Podwykonawców, 

o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty. Wykonawca zobowiązany jest 

do podania nazw firm Podwykonawców najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

 

Wymagane dokumenty 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień 

składania ofert: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

c) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3. 

d) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

z wymogiem zawartym w Warunkach udziału w postępowaniu pkt 1 lit. a) ppkt 1) 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – Załącznik nr 4. 

e) Pisemne zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów (wymagane 

w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu zgodnie 

z zapisami pkt 2 i 3 Warunków udziału) – Załącznik nr 5. 

f) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 

niepieniężnej. 

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, z którego powinien wynikać 

zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 

h) Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty  

nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 



Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej 

do podpisania oferty (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej). Oświadczenia, o których mowa w niniejszym 

zapytaniu ofertowym dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

polega Wykonawca, składane są w oryginale (dotyczy to w szczególności formularza 

ofertowego, oświadczenia wykonawcy, wykazu wykonanych usług, zobowiązania 

do udostępnienia zasobów). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

 

Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularza ofertowego” - załącznik nr 2 wraz 

wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa powyżej. 

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: 

 Dorota Bochnia – w zakresie procedury przetargowej - tel. (32) 2466061 wew. 382. 

 Barbara Makarucha – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32) 2466061 wew. 101. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 

do Zamawiającego: 

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

 faksem na numer (32) 251-00-96, lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.bochnia@tram-silesia.pl. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Wskazane jest, aby pytania dotyczące treści zapytania ofertowego oprócz sposobów 

opisanych powyżej były przesłane do Zamawiającego również w formie edytowalnej na adres 

e-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie ofertowe. 

 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.200,00 PLN (słownie: dwa 

tysiące dwieście  złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach: 

2.1.  pieniądzu, 
2.2.    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  
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3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości wystawienia przedstawionej przez 

Wykonawcę formy wadium u Wystawiającego. 

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

Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 54 1240 6292 1111 0010 6830 3986 określając tytuł 

wpłaty i numer sprawy. 

5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie, decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - do uzupełnienia, poprawienia  

lub udzielenia wyjaśnień, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył 

wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów lub złożone dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości 

lub nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa lub nie 

wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty 

z zapytaniem ofertowym - co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia 

w nim ceny za przedmiot zamówienia. Cena oferty, zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją usługi opisanej w przedmiocie zamówienia jest ceną ryczałtową. 

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

związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 

6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym  

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT oraz wartości netto. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. 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.  

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 



Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

 

Kryterium oceny ofert:  

1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj.  
z największą liczbą punktów. 

2. Kryterium wyboru ofert: cena – 100%; 

3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1% = 1 pkt 
3.1 Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt. 

Punkty pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

 

100x
Cob

Cn
Pc 








  

 

Pc – liczba punktów w kryterium cena. 

Cn – najniższa cena oferowana brutto. 

Cob – cena badanej oferty brutto. 

 

3.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

 

Składanie ofert 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, 

ul. Inwalidzka 5, Sekretariat. 

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A.  

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Sekretariat 
i oznaczonej  

Wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz z pielęgnacją  

w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 

Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania 

z ul. Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i 



rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 

zakupem taboru tramwajowego - etap I”, NR SPRAWY UE/JRP/B/524/2019 

NIE OTWIERAĆ PRZED:  21.11.2019r. GODZ. 13:00. 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

Termin składania ofert upływa dnia  21.11.2019 r. o godzinie  12:45. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2019r. o godzinie 13:00 w Spółce Tramwaje Śląskie 

S.A. w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 – sala konferencyjna. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2)  nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3)  ceny. 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

o wyniku postępowania albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna  się  wraz 

z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

Zabezpieczenie 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 % całkowitej ceny brutto podanej  

w ofercie. 

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

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

wskazany przez Zamawiającego. 

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

w umowie.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

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

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniądz Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości 

wystawienia przedstawionej przez Wykonawcę formy zabezpieczenia u Wystawiającego. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 



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

nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem 

uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane tylko zwracane bez otwierania. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

6. Jeżeli informacje ujawniane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(art. 11 ust. 2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), co do których Wykonawca 

zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, należy je wówczas opatrzyć klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” 

i zaleca się, żeby były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub 

spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

7. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie Wzoru 

Umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

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

udziału. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

10. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 
prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 

oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu) jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą 

w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 2466061; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Tramwaje Śląskie S.A. jest 
Pan Sergiusz Kunert, adres e-mail: iod@tram-silesia.pl; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 

na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: Wykonanie 

nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz z pielęgnacją w ramach zadania pn: 

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej  

w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. 

Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem 

taboru tramwajowego - etap I”, nr sprawy UE/JRP/B/524/2019, prowadzonym  

w formie zapytania ofertowego; 



 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 

podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jawności prowadzonych postępowań; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 

na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu) będą przechowywane, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2.8 „Regulaminu 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 

podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i przeniesionym do 

„Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 

oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu) decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca (w tym również Podwykonawca oraz podmiot na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

posiada: 

− prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 15 

RODO; 

− prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 16 

RODO
1
; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

na podstawie art. 18 RODO
2
; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy (w tym również Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie 

przysługuje: 

− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej zapisami oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 

 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie Wykonawcy– załącznik nr 3. 

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4 

5. Pisemne zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów – 

załącznik nr 5. 

6. Wzór umowy – załącznik nr 6. 

 

 

 

Chorzów, dnia 05.11.2019 r. 

 

      Zatwierdził: 

Prezes Zarządu –Dyrektor Naczelny 

             Bolesław Knapik 

                                                                                  Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy 

          Henryk Kolender                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

           

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizowanym przez spółkę Tramwaje  

Śląskie S.A. Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego  

- etap I”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 14 szt. drzew i pielęgnacja nasadzonych 

drzew. 

b) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 479 m2 krzewów i ich pielęgnacja.  

Typ drzewa, obwód i termin nasadzenia zgodnie z Załącznikami do Umowy oraz z zapisami 

Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3448/OS/2018 z dnia 08.11.2018 r. i pismem  

o znaku OS-ZD.KW-03924/19 z dnia 28.06.2019 r.  

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 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności ujęte  

w Decyzjach.  

2. Nasadzenia drzew należy wykonać z zachowaniem terminów umownych.  

3. W zakres zamówienia wchodzi: 

a) przygotowanie podłoża do sadzenia drzew, dostawa, posadzenie: 14 szt. drzew 

na działce nr 564/7 w Świętochłowicach, ul. Bytomska; 

b) przygotowanie podłoża do sadzenia krzewów, dostawa, posadzenie: 479 m2 krzewów 

na działkach nr 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153 oraz 1588/153  

w Świętochłowicach, ul. Bytomska; 

c) pielęgnacja po nasadzeniu przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Sadzenie drzew obejmuje m.in.: 

a) wyznaczenie miejsc sadzenia, w uzgodnieniu z przedstawicielami UM 

Świętochłowice, 

b) wykopanie odpowiednich dołków, 



c) zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową, 

d) posadzenie drzew,  

e) zasypanie bryły korzeniowej wymieszanej z hydrożelem, 

f) wyłożenie na pniu osłonek PCV w celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami, 

g) opalikowanie drzew 3 palikami, 

h) przymocowanie drzew do palików taśmą parcianą lub sznurem plecionym, 

i) wykonanie mis i podlewanie, 

j) wyściółkowanie agrowłokniną i zmieloną korą, 

k) prace porządkowe i wywóz odpadów, 

l) okopczykowanie jesienią. 

6. Sadzenie krzewów obejmuje m.in.:  

a) zakup i dostawę czystych odmianowo krzewów o wysokości minimum 30 cm, dobrze 

zahartowanych, prawidłowo rozwiniętych, z prawidłowo rozwiniętym systemem 

korzeniowym, 

b) wykopanie dołów, o rozmiarach większych niż system korzeniowy rośliny, 

c) zasypanie korzeni ziemią sypką,  

d) zaprawienie dołu ziemią urodzajną zmieszaną z hydrożelem, 

e) prace porządkowe i wywóz odpadów, 

f) podlewanie w takiej ilości, by sadzonki nie obeschły. 

7. Materiał roślinny zakupiony przez Wykonawcę powinien być wyselekcjonowany 

i posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. W szczególności należy zwrócić 

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. 

8. 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.  

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

dostosować do wielkości bryły korzeniowej. 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. 

10. 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 paliki w czasie wiatru. 

Pień drzewa należy owinąć siatką PCV w celu dodatkowej ochrony. 

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

oraz miejsca ich nasadzeń zostały określone w Umowie. 

12. Pielęgnacja drzew po posadzeniu wiosną i jesienią obejmuje m.in.: 

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. 

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

przez pierwsze trzy miesiące, a następnie co kwartał 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.). 

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

 

Niniejszym składam ofertę na wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz  

z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu  

ul. Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania  

z ul. Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego - etap I”, nr sprawy UE/JRP/B/524/2019: 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 
opisem przedmiotu zamówienia na kwotę: 

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

2. Oświadczam, że na cały zakres Przedmiotu Umowy udzielam 36 miesięcy gwarancji. 

3. Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminach wymaganych przez 
Zamawiającego tj.: 

a. przygotowanie podłoża do sadzenia drzew, dostawa, posadzenie: 14 szt. drzew na 

działce nr 564/7 w Świętochłowicach, ul. Bytomska do 20.12.2019 r.; 

b. przygotowanie podłoża do sadzenia krzewów, dostawa, posadzenie: 479 m2 

krzewów na działkach 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153, 1588/153  

w Świętochłowicach, ul. Bytomska do 20.12.2019 r.; 

c. pielęgnacja po nasadzeniu przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że warunki udziału w postępowaniu spełniam samodzielnie*/w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Warunków 

udziału w postępowaniu pkt. 2 i 3 zapytania ofertowego polegam na zasobach 

następującego podmiotu trzeciego: 

1.…………………………………………. 

(nazwa i adres, zakres) 

2.…………………………………………. 

(nazwa i adres, zakres) 

(brak wykreślenia w powyższym punkcie spowoduje,  że  Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu). 

6. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem wykonamy sami / zamierzamy zlecić 

następującym podwykonawcom w zakresie*: 

a) …………………………………………………………...……………………….… 

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres) 

b) …………………………………………………………………………………….… 

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres) 

(brak wykreślenia w powyższym punkcie spowoduje, że Zamawiający uzna wykonanie 

zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę). 

7. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



8. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór Umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w zapytaniu ofertowym, w tym warunki płatności i zobowiązuję  

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

umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w formie …………………………………… 

10. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

……………..………………. i wysokości żądanej przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
4
 

 

 Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

           

 

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

(Miejscowość i data)     (Podpisano przedstawiciel/e Wykonawcy) 
* - niepotrzebne skreślić 

                                                           
3
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1); 
4
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego 

wykreślenie). 



Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli) 

 

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

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

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

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

Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

 

Składając ofertę na wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz  

z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 

Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. 

Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego - etap I”, nr sprawy UE/JRP/B/524/2019: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

oraz oświadczam, 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 zdrowotne  

i społeczne,  

 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. 

 

 

            

       …….………………………………… 

Podpisano przedstawiciel/e 

Wykonawcy 



Załącznik nr 4 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Nazwa Wykonawcy ……........................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ……........................................................................................................... 

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

Numer faksu  ……........................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej ……................................................................................................. 

Składając ofertę na wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz  

z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 

Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. 

Krasickiego” objętego projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego - etap I”, oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na 

wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących 

usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

Jednocześnie załączamy referencje (bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonane potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi 

zostały wykonane należycie. 

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

         (Miejscowość i data)                                              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

odbiorcy 

Opis przedmiotu usługi Data wykonania zamówienia 

(dzień, miesiąc, rok) 
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 Załącznik nr 5 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………..………….…….……..., prowadzący(a) działalność pod nazwą 

………………………. oświadczam(y), że na podstawie pkt. 2 i 3 Warunków udziału 

w zapytaniu ofertowym zobowiązuje(my) się, do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

………………………….. niezbędnych zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.: Wykonanie 

nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz z pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa 

infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. 

Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego” objętego projektem pn.: „Zintegrowany Projekt 

modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz  

z zakupem taboru tramwajowego - etap I”. 

 

a. wiedzę i doświadczenie w zakresie ............................................................ *; 

 

na okres…………………………………… . 

 

Oświadczam, iż: 

a) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów będzie 

polegał na  …………………… (np. bezpośrednim udziale przy realizacji zamówienia jako 

podwykonawca) , 

                  b)  zrealizuję usługi, których wskazane powyżej zdolności dotyczą.  

 

*   niepotrzebne skreślić  

 

 

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

(Miejscowość i data)                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Uwaga: W przypadku udostępniania zasobów dotyczących doświadczenia, podmiot udostępniający 

zasoby musi zrealizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 
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Załącznik nr 6 

WZÓR UMOWY nr _____ 

       DO/             /19 

zawarta dnia ........................ w ......................................... pomiędzy: 

Spółką Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Inwalidzka 5, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 149.885.310,00 zł, który został pokryty w całości, zarejestrowaną  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000145278, o numerze 

NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, którą reprezentują: 

1. ...................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................... 

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

1. ……………………………………………………………….……….…………………….. 

2. ………………………………………………………………..…………………………….. 

 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub z osobna każda z nich „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w formie zapytania 

ofertowego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP-B/524/2019 zawiera się Umowę 

następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

a) dostawy 14 sztuk drzew, przygotowanie podłoża do ich nasadzenia i ich nasadzenie  

na działce nr 564/7 w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej; 
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b) dostawy 479 m2 krzewów, przygotowanie podłoża do ich nasadzenia i ich nasadzenie  na 

działkach nr 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153 oraz 1588/153 w Świętochłowicach przy 

ul. Bytomskiej; 

c) pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy przez 36 

miesięcy od dnia ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, dalej zwanymi 

Przedmiotem Umowy.  

2. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-b) wynika  

z nałożonych na Zamawiającego obowiązków w związku z wycinką drzew i krzewów niezbędną do 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 

Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. 

Krasickiego” w ramach Projektu  pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I”.  

3. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rodzaj i obwód drzew, zostały określone 

w Załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia; Załączniku nr 3 do Umowy – decyzje 

Marszałka Województwa Śląskiego nr 3448/OS/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.  i pisma o znaku OS-

ZD.KW-03924/19 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Załączniku nr 4 do Umowy – pismo Urzędu Miasta 

Świętochłowice z dnia 20 lipca 2018 r. (nr IK-ZD.7021.1.42.2018.MS). 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących     terminach: 

a) W zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy w terminie do dnia 20.12.2019 r. 

b) W zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt c) Umowy przez 36 miesięcy od dnia dokonania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-

b) Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

co najmniej na 5 dni przed terminem wejścia w teren w celu dokonania nasadzeń drzew  

i krzewów. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych, 

zgodnie ze złożoną ofertą, której część - formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,  

z należytą starannością, jak również w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i sztuką ogrodniczą. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej związanej  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a)  zapoznał się z warunkami Umowy, wszystkimi dokumentami stanowiącymi  

jej integralną część, a w szczególności z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego oraz 

pismem Urzędu Miasta Świętochłowice w sposób rzetelny (tj. zweryfikował ich kompletność, 

wystarczalność i prawidłowość i pozwalają one zrealizować Przedmiot Umowy i nie wnosi do 

nich zastrzeżeń ani żadnych uwag); 

b)  posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące prawidłowe 

i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania nieruchomości określonych  

w § 1 ust. 1 Umowy w terminie 2 dni od dnia zakończenia nasadzeń drzew i krzewów oraz 

każdorazowo niezwłocznie po wykonania każdej usługi pielęgnacyjnej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac  

i ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z realizacją Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia na swój koszt i ryzyko ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją Umowy. 

7. Nadzór nad pracami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy sprawować będzie Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pracę w sposób umożliwiający Zamawiającemu oraz jego 

przedstawicielom bezpośrednią kontrolę. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód 

wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac na terenie objętym niniejszą Umową. 

10. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich przeszkodach 

mogących utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
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§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie przedmiotu Umowy  

z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 

a) zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

b) do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem jest zakres objęty 

niniejszą Umową wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do wyrażenia zgody na Umowę o podwykonawstwo tj.: 

– projekt Umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierający istotne postanowienia 

umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 

wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy prac; 

– wykaz prac podzlecanych Podwykonawcy. 

2. Zamawiający podejmie decyzję wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw  

na zawarcie tej Umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia dostarczenia  

do siedziby Zamawiającego projektu Umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. Następnie 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, 

dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo  i jej zmianę w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy nie 

zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że zaakceptował umowę  

o podwykonawstwo. 

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę obowiązku 

uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu/umowy/zmiany umowy stanowi podstawę do 
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żądania Zamawiającego od Wykonawcy odsunięcia od realizacji przedmiotu Umowy 

przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy karą 

umowną. 

7. Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązku zmiany 

projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez 

Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni stanowi podstawę do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

8. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu stanowią 

rażące naruszenie umowy. 

9. Brak zgłoszenia Zamawiającemu dostaw realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja przedmiotu Umowy siłami własnymi. 

10. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca 

odpowiada jak za własne. 

11. W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 

podwykonawcy/dalsi podwykonawcy. 

12. Podwykonawcy muszą posiadać uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż Wykonawca. 

13. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań określonych w ust. 12 powyżej. 

 

§ 5 

 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru przedmiotu Umowy podpisanego przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 

Umowy.  

2. Protokół odbioru zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi tylko wtedy, gdy Zamawiający nie stwierdzi żadnych wad  

w przedmiocie odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający uprawniony jest do 

odmowy odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest 
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do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym,  

niż 7 dni.  

5. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury za wykonanie Umowy.  

6. Dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń rozpoczyna bieg okresu 

wykonywania przez Wykonawcę prac pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów.  

7. Odbiór przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt c) Umowy nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru końcowego podpisanego przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w łącznej wysokości netto: .................................. zł (słownie:.............................................), podatek 

VAT: ............................ zł (słownie:............................................................), brutto: ........................... 

zł (słownie:....................................................................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Podstawę zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie faktura 

prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy na podstawie 

protokołu odbiorczego.  

4. Zamawiający reguluje należność na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w ……………..…………..…….………………. o nr …………………..……………. , 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym 

merytorycznym i rachunkowym faktury. W przypadku gdy termin zapłaty należności przypada na 

sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu 

lub dniach wolnych od pracy, o których mowa powyżej. 

5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy, 

przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego 

do potrącenia ustawowego. 
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7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i nie ulegnie zmianie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia 

określonego w ust. 1, wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, przepisów prawa, a także 

wszelkich prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność 

ujawni się w trakcie jego wykonywania.  

8. W treści faktury należy umieścić zapis następującej treści:  

Związane z realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap 

I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

9. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę 

faktur drogą elektroniczną na e-mail podany w ust. 15 albo za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania prowadzonej przez brokera PEFexpert. 

10. Zgoda obowiązuje od dnia podpisania niniejszej Umowy do czasu jej pisemnego wycofania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną, udostępnione  

w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność treści, 

niezwłocznie po ich wygenerowaniu w swoim systemie informatycznym. 

12. Drogą elektroniczną albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przesyłane 

będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

13. Forma przekazywania faktur: jedna faktura jeden e-mail, w tytule e–maila podać nr faktury. 

14. Wykonawca oświadcza, że faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą przesyłane  

z następującego adresu e-mail: ………………………….. . 

15. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do faktur przesyłanych drogą elektroniczną 

jest: e-faktura@tram-silesia.pl. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że co najmniej na 30 dni kalendarzowych przed zmianą danych 

określonych w ust. 4 i 14, poinformuje Zamawiającego o tym fakcie pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

17. Za datę otrzymania przez Zamawiającego faktur i duplikatów faktur przesyłanych drogą elektroniczną 

uzna się datę wpływu dokumentu na serwer poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w ust. 

15 i odnotowania tej okoliczności przez klienta poczty elektronicznej, z którego korzysta 

Zamawiający. 
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18. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do przechowywania faktur w formie elektronicznej  

w sposób określony w art. 112a Ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 

19. W celu odwołania zgody na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących 

oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione i reprezentujące 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca traci prawo do wystawiania powyżej wymienionych dokumentów  

po upływie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. 

21. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek ustawowych), przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21 dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.  

24. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o których mowa w ust. 23 w terminie tam 

wskazanym, może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
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3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

26. Konieczność wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a. opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy,  

w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt a) Umowy, w wysokości  

0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b. opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w czasie odbioru,  

o którym mowa w § 5 Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c. opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w czasie okresu gwarancji  

i rękojmi, o którym mowa w § 9 Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia; 

d. naruszenia obowiązku wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 pkt c) Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia; 

e. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

f. nieuzasadnionego wstrzymania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu Umowy na okres 

przekraczający 10 dni w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy za każdy przypadek naruszenia; 
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g. naruszenie zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę  

i podwykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy za każdy przypadek naruszenia; 

h. naruszenia zakazu powierzenia Podwykonawcy całości lub części wykonania Przedmiotu Umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia brutto wysokości naliczonych 

kar umownych.  

4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 8 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ...................... 

 w wysokości 10% wartości brutto umowy, co stanowi kwotę ............................................. zł  

w formie .................................................................. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z Umową, w tym szczególności kar 

umownych, kosztów oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, kwot zapłaconych bezpośrednio 

podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 

zaspokojenia roszczenia. 

3. W przypadku należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt a-b) Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od 

daty dokonania odbioru tego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a pozostała część tj. 30% zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniupo upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały zakres Przedmiotu Umowy 

w tym w szczególności na wykonane prace, użyte drzewa i krzewy, narzędzia i materiały do ich 

nasadzenia i pielęgnacji.  

2. Okres udzielonej gwarancji przez okres 36 miesięcy liczony jest od dnia dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt a-b) Umowy bez zastrzeżeń. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę  

w terminie 30 dni od dnia jej ujawnienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację  

w ciągu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uważana za 

uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony Umowy  

lub w przypadku braku takiej możliwości jednostronnie przez Zamawiającego. 

6. Stwierdzając wadę Zamawiający wyznaczy jednocześnie Wykonawcy termin 

na usunięcie wad. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni. 

W przypadku braku możliwości usunięcia wady gwarancyjnej przez Wykonawcę w tym terminie 

dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.) przez 36 miesięcy od dnia  dokonania odbioru Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 

a-b) bez zastrzeżeń. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad objętych rękojmią i gwarancją pomimo pisemnego 

zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich naprawienia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt zlecenia zostanie w takim przypadku 

pokryty z części wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w § 8. Jeżeli koszt 

zlecenia usunięcia wad objętych gwarancją przekroczy kwotę wniesioną tytułem zabezpieczenia, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
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§ 10 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot Umowy Wykonawca wyznacza 

p. .................................................... tel. ….............................. . 

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza p. 

................................................................ tel. ..................................................... 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia przez stronę. 

 

§ 11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w całości lub części przez cały okres jej obowiązywania w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

b) nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia 

podpisania Umowy; 

c) nieuzasadnionego wstrzymania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu Umowy na okres 

przekraczający 10 dni; 

d) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynoszącym co najmniej 10 dni; 

2. Jeżeli nie będzie możliwości planowanego finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz 

zewnętrzne instytucje finansowe Zamawiający może odstąpić od Umowy bez ujemnych 

konsekwencji finansowych dla siebie.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawach wskazanych w tym paragrafie 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

5. Wykonanie prawa odstąpienia nastąpi w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego. 
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§ 12 

Zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji przedmiotu 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym zakaz dotyczy zarówno 

zawarcia umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie 

której świadczona jest praca.  

2. Wykonawca zobowiązuje się , że jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, nie będą zatrudniać 

pracowników Zamawiającego przy realizacji Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej, przy czym zakaz ten dotyczy zarówno zawarcia umowy  

o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest 

praca.  

 

§ 13 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w związku z realizacją Umowy i nieprzekazywania ich osobom trzecim w okresie obowiązywania 

Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy nie 

dotyczy informacji, które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu 

administracji publicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy 

traktować będzie jako poufne i nie będzie ich ujawniać osobom trzecim  

bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz że będzie wykorzystywać je jedynie 

do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że są to informacje publiczne lub 

publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszeń postanowień niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w niniejszym paragrafie, przez 

wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji poufnych, 

podmiocie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnionych informacji, jeżeli nie 

stoją temu na przeszkodzie obowiązujące przepisy prawa.  
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6. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku 

z realizacją Umowy, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu na jego pisemne żądanie nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

 

§ 14 

Cesja praw i obowiązków 

1. Wykonawca nie ma prawa przelewać, obciążać, dokonywać przekazu ani dokonywać innych 

czynności o podobnym skutku w odniesieniu do wierzytelności wynikających  

lub mogących wyniknąć z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

 

§ 15 

         Załączniki 

1. Integralną część Umowy stanowi następujące załączniki: 

1)  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

2)  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy; 

3)  Załącznik nr 3 - Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3448/OS/2018 z dnia 8 listopada 

2018 r. i pismo o znaku OS-ZD.KW-03924/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

4)  Załącznik nr 4 - Pismo Urzędu Miasta Świętochłowice z dnia 20 lipca 2018 r. 

(nrIK-ZD.7021.1.42.2019.MS). 

5)  Załącznik nr 5 – Protokół odbioru przedmiotu Umowy; 

6)  Załącznik nr 6 – Protokół odbioru końcowego. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)  

i inne przepisy powszechnie obowiązujące wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw 

i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. 
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3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres 

wskazany w niniejszej Umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z zastrzeżeniem § 10 Umowy, mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu zawartego przez Strony, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany.  

5. Ewentualne spory mogące wynikać z naruszenia postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik do 5 do Umowy nr DO/         /19 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Spisany w dniu ...................................... 

1. Dla zadania pn. : „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej  

w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego”  

w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w 

Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego  

– etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - zakup, dostarczenie, 

wykonanie nasadzeń 14 szt. drzew i 479 m2 krzewów oraz pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów 

przez okres 36 miesięcy. 

 

2. Zamawiający 

Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

 

3. Wykonawca 

 

 

4. Komisja w składzie  

 

Nazwisko i imię     Przedstawiciel   Tel. Kontaktowy 

1. ...................................................................................................................................  

2. ...................................................................................................................................  

3. ...................................................................................................................................  

4. ...................................................................................................................................  

5. ...................................................................................................................................  

 

5. Charakterystyka przedmiotu odbioru z podaniem zakresu rzeczowego: 

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

…………………………………………………...……………………………… 
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6. Termin rozpoczecia i zakończenia robót: 

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

7. Dokumenty przygotowane i przedłożone przez wykonawcę do odbioru: 

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

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

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

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

8. Ustalenia po dokonaniu oględzin wykonanych robót: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpisy członków Komisji 

 

 

 

1. ………….…………………………........ 

 

 

 

5. ……………………………………........ 
 

 

 

2. …………………………………………. 
 

 

 

3. …………………………………………. 
 

 

 

4. ………….…………………………........ 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr  DO/          /19 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

Sporządzony w dniu .......................... pomiędzy:  

Zamawiającym  

Spółką Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

a  

Wykonawcą  

 

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 7 do Umowy nr DO/         /19 z dnia ......................r. dokonano odbioru 

końcowego. Czynności przeprowadzono z udziałem przedstawicieli Stron.  

Ze strony Wykonawcy:   

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

Ze strony Zamawiającego:   

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

Odbiorowi podlegają nasadzenia drzew i krzewów oraz 36 miesięczna pielęgnacja wynikające z nw. 

decyzji: 

l.p. Nr decyzji 

Ilość 

nasadzonych 

drzew/szt. 

Uwagi 

1 

Decyzja wydana przez Marszałka 

Województwa Śląskiego nr 3448/OS/2018 z 

dnia 08.11.2018 r. 
14  

2 Nr decyzji 

Ilość 

nasadzonych 

krzewów/m2. 

Uwagi 

3 

Decyzja wydana przez Marszałka 

Województwa Śląskiego nr 3448/OS/2018 z 

dnia 08.11.2018 r. 
479 m2  
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Odebrane zamówienie JEST/NIE 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 Zamawiającego                                        Przedstawiciel/e Wykonawcy 
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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 wyżej wymienionym terminie. 

 

 

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

 Przedstawiciel Zamawiającego                                                            Przedstawiciel  Wykonawcy 

 

 

 


