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oGŁoSZENIE
ZAPRoSZENIE Do ZŁ0ŻENIA OFERTY cENowEJ
Podstawa prawna prowadzonego postępowania.' s 5 Regulamin udzielania zamówień
publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym (dot. zamówień publicznych o wartości poniżej
30 000 € netto).

W związku z realizacją projektu pn. ,,ochrona i przywracanie róznorodności biologicznej i
krajobrazowej naobszarze zabytkowego załoŻenia parkowego w Porębie Wielkiej'' finansowanego
ze środków NFOS i Gw oraz własnych, Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590' 34735 Niedńviedźrzaprasza do zlożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie zadania pn:
,,Pielęgnacja drzewostanu parku podworskiego w Porębie Wielkiej na działkach
ewidencyjnych nr: 180o l'81' l82r 55l4r 17811,, w obwodzie ochronnym Dwór GPN".
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Przedmiotzamówienia:
1) Pielęgnacja 72 sztuk drzew w parku podworskim na działkach ewidencyjnych w Porębie
Wielkiej: 180, 181, 182, 5514,17811,
Ż) Scięcie 22 sztuk obumarłych i zamierających drzew w parku podworskim na działkach
ewidencyj nych j /w or az v,ryr obka sońymentów drzewnych.
Szczegółowy zakres robót określa operat pielęgnacyjny drzewostanu - częścI oraz
przedmiar robót częśó I . Zarcwno w operacie j ak i przedmiarze robót podane są numery
drzew zakwalifikowanych w tym etapie do prac. Ich szczegółowa lokalizacja jest
naniesiona na mapę obiektu - parku podworskiego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częŚciowych na zadania 1 i 2.
Przewidywany termin realizacji - po podpisaniu umowy do 30 listopada 2017 roku, a
przekazanie terenu po wykonawstwie prac do10 grudnia 2017. Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu ze względu na obiektywnie niekorzystne warunki pogodowe
uniemozliwiaj ące prowadzenie prac.
Miejsce i termin złoŻenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590' 34_
735 Niedńviedź_ sekretariat do 25.10.2017 do godz. 1500.
Wymagany okres gwarancji 2lata; używane do prac materiały powinny być atestowane i
posiadać gwarancję min. 8 lat.
Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z
dopiskiem ,,Pielęgnacja drzęwostanu parku podworskiego w Porębie Wielkiej''.
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Termin i forma płatności:Zapłata wynagrodzen:'aZa wykonanie przedmiotu zamówienia
będzie dokonana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 14
dni od dnia doręczeniaZamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu. Podstawą
do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru wykonanych prac, będących
przedmiotem zamówienia obj ętego niniej szym zapytaniem.
Kryteria wyboru oferty:
a) Cena- 100%
Zamawiający wymaga od oferentów posiadania odpowiednich do tego typu prac
aktualnych uprawnień, certyfikatóW, flP. certyfikatu European Treę Worker lub
porównywalnego; jest to warunek konieczny.
Ponadto wymaga' aby prace pielęgnacyjne prowadzone były wykonywane ptzez wysoko
wykwalifikowane osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, w celu
zmtnimdrtzowania ryzyka popełnienia błędów mogących przyczynic się do pogorszenia
stanu cennych drzew. W związku zpovn1lŻszym oferenci obligatoryjnie mają
przedstawić referencje lub inne dokumenty poświadczaj ące naleŻyte wykonanie
podobnych prac w drzewostanie zabykowych parków (minimum 3 tereny zabytkowe,
kuŻdy o powierzchni min. 2ha).
oferowana cena jest cenąryczałtową, winna zavłierac wszelakie koszty konieczne do
poniesienia w trakcie realizacjt zadania, w tym, między innymi:
oznakowaniai zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia prac
wyrobu odpowiednich sortymentów ze ściętychdrzew lub ich częścizgodnie z
obowiązuj ącymi normami,
dokonania zrębkowania konarów, gałęzi, które nie zostaną wyrobione jako
sortymenty drzewne,
dokonanie uprzątnięcia ścieżęk,alejek, otoczenia budynków i resztek gałęzi, liści,
odpadów drzewnych, itp.,
dokonanie frezowania pni - jeśliich lokalizacja będzie tego wymagała.
Ponadto ZamawiĄący wymaga, aby podczas pielęgnacji Wykonawca stosował techniki
nieszkodliwe dla drzew takie jak podnośnik koszowy i techniki linowe - arborystyczne.
Niedopuszcza|nęjest uzywanie drzewołazów,pozaprzypadkami Ścinki sekcyjnej. W
przypadku konieczności stosowaniazabezpieczeń koron pIZy pomocy wtązan różnego typu
na|eŻy wykorzystaó materiały certyfikowane o minimalnej gwarancji 8 lat. Jest to wazne w
celu zapewnienia bezpieczenstwa oIaZ trwałościdrzew zabezpieczanych. Wiązania powinny
być montowane w sposób kompletny, tzn. muSZązawlerac wszystkie składowe zalecane
przez producenta orazbyc założonewedług zalecęn producenta. Muszą być zakładane na
odpowiedniej wysokości i w zalęŻnościod rodzaju rozwidleniaIub zabęzpieczanej części
korony, dynamiczne albo statyczne. Całośćmusi zostać wykonana zgodnie z najlepszym
stanem wiedzy w tym zakresie.
osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
upoważnionym do udzielania wyjaśnień co do zakresu prac, wskazania drzew
przeznaczonych do pielęgnacji lub ścinki jest leśniczy obwodu ochronnego Dwór - mgr
Jozef Swierz - tel. 608/687967lub 883/625091; e-mail: gpn@gorcepn.pl
Rekomenduie się. by przed złożeniemoferty oferent dokonał oględzin w terenie.

10. Istotne postanowienia umowy
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Wykonawcą będzie zawlerała m.in. zapisy dot. przedmiotu wykonania
zamówienia oraz termin jego rea|tzacji' informacje nt. warunków prowadzenia nadzoru

Umowa
dendro

I
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gi cznego a ponadto zasady odbioru wykonani a zadania.

Zasady odbioru wykonania zadania:

l. odbiór końcowy dla prac objętych Umową, przeprowadzany zostanie przez komisję
składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, powołaną przez dyrektora
GPN.
2. Wykonawca zgłasza Zamawtającemu' pisemnie gotowośćdo całkowitego odbioru prac.
Fakt ten musi być równieŻ potwierdzony przęz Inspektora Nadzoru.
3. Warunkiem zgłoszęnia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowoŚci do odbioru robót,
jest ich zakonczenie.
4. W ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego, Zamawtający powoła komisję odbioru, która dokonuje odbioru prac.
5. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, jest
równoznaczne zpotwierdzeniem terminu zakonczenia robót' określonym przez Wykonawcę
w powiadomięniu o gotowościodbioru robót.
Kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawtającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową w wysokości 0,7 yo
całkowitego wynagrodzęnta umownego brutto za kaŻdy dzięn opóŹnienia z tytułu
oko iczno ści za ktor e odpowi edzialno ści nie pono si Zamawiaj ący,
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokoŚci
0,5 yo całkowitego wynagrodzenia umownego brutto zakaŻdy dzień opóŹnienia z ty.tułu
okolicznoŚci, Za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, licząc od dnia
wznaczonego na usunięcie wad i usterek,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy w wysokościI0 %
całkowitego wynaglo dzenia umowne go brutto.
d) z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kaŻdy przypadek nienależytego
wykonania.
2. Zamauliający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokości10
% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody or az utraconych korzyści.
1 1. Inne postanowienia
|. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących złoŻonych ofert. Nie złożeniewyjaśnień w terminie wznaczonym ptzez
Zamawiaj ące go będzie skutkowało odrzuceniem o ferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego wyniklbez
podawania przyczyn; Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanię z ty'tułu odwołania lub
uniewaznienia postępowania.
1

Załączn1k:

Nr 1 - operat pielęgnacyjny drzewostanu - częśc7
Nr 2 - Przedmiar robót częśćl
Nr 3 - Mapa parku podworskie go zę szczegółową lokalizacją dtzew.
Nr 4 - Oferta cenowa (wzor)
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