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Wrocław 14.03.2014 r.

Zamawiający (organizator przetargu) – Fundacja EkoRozwoju (FER)
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Wincentego 25 A,C
ogłasza przetarg na

DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (wiosna 2014)
przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictw Wołów, Oborniki Śląskie, Legnica,
Oława i Miękinia.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku
wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków PO IiŚ,
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Podstawa prawna prowadzenia przetargu: Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny.

Część I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Informacje ogólne

a) Zamówienie obejmuje dostawę oraz sadzenie trzech gatunków roślin, łącznie 15700 szt.
sadzonek. Przy wskazanych drogach zostaną posadzone następujące gatunki: jesion wyniosły
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(Fraxinus excelsior L. - łącznie 6 591 szt. sadzonek), kalina koralowa (Viburnum opulus L. łącznie 6 831 szt. sadzonek) oraz dereń świdwa (Cornus sanguinea L. - łącznie 2 278 szt.
sadzonek).

UWAGA: W całym zapytaniu zamawiający pisząc „sadzonki” lub „rośliny” ma na myśli wszystkie
wymienione

w

pkt.

1

a)

gatunki,

tj.

jesiona

wyniosłego,

kalinę

koralową

i derenia świdwę. W sytuacji, gdy zamawiający ma na myśli tylko jeden z gatunków, wyraźnie to
zaznacza.

Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie w ramach poszczególnych zadań:
Zadanie 1a. Nadleśnictwo Wołów – Grodzanów – 4300 sadzonek
Zadanie 1b. Nadleśnictwo Wołów – Gliniany – 700 sadzonek
Zadanie 2. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie – 3000 sadzonek
Zadanie 3. Nadleśnictwo Legnica – 2810 sadzonek
Zadanie 4. Nadleśnictwo Oława – 2500 sadzonek
Zadanie 5. Nadleśnictwo Miękinia – 2390 sadzonek

Udział poszczególnych gatunków w ogólnej liczbie sadzonek dla danego zadania zgodny
będzie z poniższa tabelą:

Łączna
Zadanie

Nadleśnictwo

liczba
sadzonek

w tym:
jesion

kalina

dereń

1a

Wołów- Grodzanów

4300

1 843

1 843

614

1b

Wołów- Gliniany

700

300

300

100

2

Oborniki Śląskie

3000

1 286

1 286

428

3

Legnica

2810

1 204

1 204

402

4

Oława

2500

1 071

1 071

358

5

Miękinia

2390

887

1 127

376

6 591

6 831

2 278

Razem: 15 700

b) Sadzonki zostaną zasadzone na wyznaczonych miejscach, tj. np. wzdłuż dróg oddziałowych,
dróg przeciwpożarowych, na powierzchniach zrębowych wzdłuż linii lasu, wzdłuż rzeki
Bystrzycy na odcinku Mietków – Samotwór. W wyznaczonych miejscach sadzonki będą
sadzone naprzemiennie (tj. jeśli nie zaznaczono, że na danym odcinku skład gatunkowy jest
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inny niż w proporcji jesion : kalina : dereń, jak 3 : 3 : 1, to sadzonki będą sadzone
w powtarzalnym układzie: jesion-kalina-jesion-kalina-jesion-kalina-dereń), w równomiernych
odstępach, średnio co 2 – 4 metry, w zależności od długości danego odcinka i liczby sadzonek
przeznaczonych do posadzenia na danym odcinku. W niektórych lokalizacjach rośliny mogą być
sadzone w 2-3 rzędach, o czym poinformowany zostanie Wykonawca. W niektórych
lokalizacjach dojazd samochodem może być utrudniony. Dokładna lokalizacja nasadzeń została
przedstawiona w: załączniku 1a (Nadleśnictwo Wołów, okolice miejscowości Grodzanów),
załączniku 1b (Nadleśnictwo Wołów, okolice miejscowości Gliniany), załączniku 2 (Nadleśnictwo
Oborniki Śląskie), załączniku 3 (Nadleśnictwo Legnica), załączniku 4 (Nadleśnictwo Oława),
załączniku 5 (Nadleśnictwo Miękinia).

c) Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów lokalizacji, liczby sadzonek, rozstawu
(odstępów między sadzonkami) oraz doboru gatunku na danym odcinku nasadzeń, zostaną
wskazane przez współpracownika terenowego Zamawiającego (osobę odpowiedzialną za
przygotowanie i nadzór sadzenia w projekcie).

d) Wykonawca zdobędzie zezwolenie na wjazd na tereny leśne od ich zarządców oraz uzgodni
z nimi dodatkowe, szczegółowe warunki udostępniania gruntów. Grunty leśne do wykonania
uzgodnionych nasadzeń zostaną udostępnione wykonawcom przez ich zarządców. Wykonawca
nie poniesie kosztów udostępnienia gruntów przez ich zarządców.

e) Realizacja przedmiotu zamówienia nie może trwale blokować dróg dojazdowych.
Wykonawca musi posprzątać teren po nasadzeniu i nie może pozostawić na drogach
i w rowach materiału z prac przygotowawczych (np. odkrzaczania, wykaszania, podkrzesywania
koron drzew). Materiał należy uprzątnąć do wnętrza lasu.

f) Wszystkie sadzonki zostaną zabezpieczone po sadzeniu. W zależności od lokalizacji
nasadzeń i gatunku rośliny mogą to być następujące rodzaje zabezpieczeń: paliki/słupki,
osłonki, siatki, wiązadła itp. Odpowiedni rodzaj zabezpieczenia zostanie wskazany przez osobę
odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór sadzenia w projekcie.
2. Wymagania dotyczące sadzonek.

a) Sadzonki wymienione w pkt. 1. lit a) będą spełniały warunki (w tym warunki dotyczące
pochodzenia) określone w Ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. nr 73 poz. 761
z 2001 r. z późniejszymi zmianami), a mianowicie będą pochodziły od dostawców spełniających
wymagania art. 45 ust. 1. ww. ustawy (tj. „Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym może być
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dokonywany

wyłącznie

przez

dostawców

zarejestrowanych

w

rejestrze

dostawców

prowadzonym przez Ministra”), a sadzonki będą posiadały odpowiednie świadectwo
pochodzenia zgodne z art. 28 ust. 1. ww. ustawy. W przypadku sadzonek szczepionych
wszystkie części rośliny będą zawierały powyższe świadectwo pochodzenia (zarówno
podkładka jak i górna część rośliny).

b) Sadzonki muszą spełniać

wymogi fitosanitarne zgodnie z art. 40 ww.

Ustawy,

a szczegółowo określonych w Ustawie o ochronie roślin (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849 z
późniejszymi zmianami),

c) Sadzonki kaliny koralowej są wprowadzane na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 81 z
2012 r.) tj. zasilania populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ.
d) Sadzonki muszą być żywotne, zdrowe, zahartowane. Powinny być zachowane odpowiednie
proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową lub korzeniem.
e) Niedopuszczalne są świeże cięcia korygujące.

f) Niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne kory i przesuszone korzenie.

g) Sadzonki na czas transportu należy zabezpieczyć przed przesuszeniem.

h) Sadzonki powinny być następującej wielkości:
• jesion wyniosły - minimum 135 cm
• kalina koralowa - minimum 80 cm
• dereń świdwa - minimum 100 cm
i) Sadzonki muszą posiadać następujące cechy:
• w

przypadku

jesiona

pączek

szczytowy

przewodnika

wyraźnie

i nieuszkodzony, a przewodnik dość prosty (strzałka ugięcia do 5 cm/1m),
• starsze blizny na przewodniku dobrze zarośnięte,
• bryłka korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami z włośnikami
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uformowany

• system korzeniowy sadzonek z gołym korzeniem musi być dobrze wykształcony,
zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy, z dużą ilością włośników bez
uszkodzeń mechanicznych, zmian chorobowych i śladów żerowania szkodników,
z zabliźnionymi ranami po szkółkowaniu, żelowany przed transportem.

3. Wymagania dotyczące sadzenia.
•

Przed sadzeniem należy odpowiednio przygotować glebę poprzez zdarcie pokrywy na
talerzach 60x60 cm oraz przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia,
dodatkowo należy podciąć opadające z góry gałęzie drzew o ile mogłyby one
niekorzystnie wpłynąć na rozwój posadzonych roślin.

•

dołki pod sadzonki o głębokości około 0,6 m i średnicy 0,6 m,

•

korzenie złamane i uszkodzone przed sadzeniem należy usunąć,

•

w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem dołki zaprawić ziemią urodzajną min. 3
klasy bonitacyjnej w ilości 30 litrów na sadzonkę jesionu i 10 litrów na sadzonkę kaliny i
derenia,

•

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła
w szkółce,

•

w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem korzenie sadzonki zasypywać sypką
ziemią urodzajną, wolną od chwastów, kamieni i kłączy, a następnie prawidłowo ubić,
uformować misę o średnicy 60 cm i podlać 10l wody,

•

w przypadku sadzonek jesionu: przed lub po sadzeniu wbić w dno dołu dwa drewniane
paliki zapewniające stabilność sadzonce, w przypadku bryłki paliki wbić pod
odpowiednim kątem, Wysokość palików powinna być nie niższa niż wysokość 2/3
sadzonki (wbite na głębokość ok. 40 cm), a średnica palików – min. 6 cm. Sadzonki
należy przywiązać minimum dwoma taśmami do palików tuż pod koroną oraz
zabezpieczyć osłonkami przed zgryzaniem przez zwierzynę płową.

•

w przypadku sadzonek kaliny i derenia – sadzonki należy zabezpieczyć osłonkami
w sposób trwały (tj. np. osłonką siatkową o wysokości min. 100 cm, przytwierdzoną do
podłoża za pomocą min. 1 palika o wysokości nie niższej niż wysokość 2/3 sadzonki
(wbite na głębokość ok. 25 cm).

4. Okres gwarancji i jej zakres.

W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do pielęgnowania nasadzeń zgodnie
z wymaganiami gwarancyjnymi określonymi poniżej.

5/18

a) Czas trwania gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru sadzenia.
b) Wykonawca jest zobligowany:
•

dwa razy do roku dokonać przeglądów stanu nasadzeń i dokonać uzupełnień
braków ilościowych i jakościowych w terminie do 15 listopada oraz do 30 kwietnia,

•

wymieniać brakujące, obumarłe i uszkodzone sadzonki,

•

wymieniać lub uzupełniać zniszczone lub brakujące paliki, wiązadła i osłony,

•

utrzymywać właściwą pozycję sadzonek, palików, wiązadeł i osłon,

•

przycinać chore i złamane gałęzie,

•

utrzymać misę korzeniową,

•

podlewać w okresach zagrożenia suszą,

•

w terminie do 30 listopada oraz do 15 maja Wykonawca ma dostarczać
Zamawiającemu oraz zarządcy terenu sprawozdanie ze zrealizowanych zobowiązań
gwarancyjnych, zawierające informacje o stwierdzonych brakach oraz wykonanych
pracach.

c) Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do zastępowania sadzonek
zniszczonych w wyniku działania osób trzecich oraz zwierząt. W przypadku klęski
żywiołowej, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia będące jej
wynikiem.
d) Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w zakresie zobowiązań gwarancyjnych
mogą przejąć na mocy umów z Zamawiającym zarządcy terenów, na których zostały
posadzone sadzonki.
e) Czas trwania okresu gwarancyjnego wyniesie:
Zadanie 1a - 5 lat
Zadania od 1b do 5 – 3 lata.
5. Terminy realizacji.
Zlecone prace (wszystkie zadania) muszą być wykonane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
w okresach właściwym dla sadzenia, przy właściwych warunkach pogodowych, unikając
upalnych i suchych dni.
Jeśli przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie z uwagi na
okoliczności niezależne od wykonawcy, np. w przypadku utrzymywania się warunków
pogodowych uniemożliwiających sadzenie, okres sadzenia (realizacji zamówienia) może zostać
wydłużony za zgodą zamawiającego.
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6. Rodzaj umowy
Umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna. Umowa na wykonanie przedmiotu
zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony uwzględniający czas jej trwania.
7. Warunki płatności za wykonanie zamówienia.
Zapłata należności odbywać się będzie:
a) po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonywanie przedmiotu
zamówienia - poszczególnych zadań, (odbiór prac wykonany zostanie w ciągu 30 dni od
zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania prac; potwierdzenie odbioru zlecenia, a tym samym
podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez
obie strony).
c) w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego, ale nie
wcześniej niż po otrzymaniu raty zaliczki od sponsora na realizację projektu "Ochrona czynna
przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej”’
d) przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważać się będzie
datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia (np.
konsorcjum), każdy z nich może wystawiać oddzielny rachunek, na podstawie deklarowanego
zaangażowania w realizację przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że konsorcjanci złożą
zgodne oświadczenie potwierdzające deklarowane zaangażowanie a na końcu realizacji
przedmiotu zamówienia – poszczególnych zadań zgodne oświadczenie o wykonaniu
deklarowanego zaangażowania (ww. oświadczenia podpisane przez wszystkich Wykonawców).

8. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz niewykonania zobowiązań
gwarancyjnych.
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie zwłoki
w wykonaniu prac będących przedmiotem zamówienia w wysokości 0,1% całkowitego kosztu
brutto wykonania usługi za każdy dzień zwłoki.
b) Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w przypadku przedstawienia
udokumentowanego uzasadnienia, niezależnej od Wykonawcy, przyczyny zwłoki.
c) Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w
usunięciu braków i wad stwierdzonych po odbiorze w wysokości 2% całkowitego kosztu brutto
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wykonania usługi, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu uzgodnionego przez strony terminu
na usunięcie wad.
d) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się
przez Wykonawcę z określonych obowiązków umowy lub ich nie wykonywanie. W takim
przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego roszczenie o
wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia, a jedynie za jego zrealizowaną w sposób
prawidłowy (przyjęty na podstawie protokołu odbioru) część. Podstawą do wartościowego
ustalenia prawidłowo wykonanej części zamówienia będzie uproszczony kosztorys oferty
(Załącznik nr 6).
e) W przypadku gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego, zobowiązany będzie do zapłaty na jego rzecz, kary umownej w wysokości 10%
całkowitego kosztu brutto wykonania usługi.
f) W razie niewykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto sumy zaistniałych
braków, według aktualnej dla dnia dokonania szacowania braków ceny rynkowej danej
dostawy/usługi, w terminie 30 dni od wezwania do zapłaty udokumentowanego protokołem
przeglądu stanu nasadzeń, z uwzględnieniem poniższej „UWAGI”.
UWAGA: Niezależnie od powyższej kary umownej w razie niewykonania zobowiązań
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dokonania przeglądów stanu
nasadzeń oraz prawo do dokonania uzupełnień braków ilościowych i jakościowych - na koszt
Wykonawcy i obciążenia go wynikającymi z tego tytułu pełnymi kosztami.

9. Wymagania wobec wykonawców
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał doświadczenie w sadzeniu drzew lub krzewów
- minimum 5 000 szt. posadzonych drzew lub krzewów - potwierdzone referencjami/protokołami
odbioru oraz wykazem przeprowadzonych prac (Załącznik 7.), dostarczonymi zamawiającemu
razem z ofertą.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w momencie przestąpienia do realizacji
zamówienia dysponował zespołem co najmniej 4 osób (licząc Wykonawcę – np. trzy osoby oraz
wykonawca). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uzupełniony
druk „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” (Załącznik 8.),
zawierający, co najmniej: imię i nazwisko danej osoby.
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę spełniającą jednocześnie dwa warunki:
- stanowiącą 10 % ujętego w ofercie łącznego wynagrodzenia brutto, oraz
- nie mniejszą niż 50.000,00 zł
w postaci jednej z niżej wymienionych form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,
d) 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 oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z2000 r. z późn. zm.)
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone
na konto Zamawiającego nr: 50 1500 1155 1211 5007 2436 0000.
4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do ogłoszenia o przetargu.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w terminie 5 dni roboczych od daty upublicznienia wyników
przetargu (zamieszczenia informacji o wyniku przetargu na stronie BIP zamawiającego
http://bip.fer.org.pl/).

11. Pozostałe warunki realizacji zamówienia.
a) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w ww.
ogłoszeniu jak i z uwzględnieniem uwag zamawiającego
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Część II. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna ważna oferta tj. spełniająca warunki
określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Możliwe jest tylko
złożenie oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.

Oferty złożone w przetargu wiążą do czasu podpisania umowy, chyba że przetarg został
zamknięty bez wyboru którejkolwiek oferty.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie na piśmie oferty w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na DOSTAWĘ
SADZONEK ORAZ SADZENIE w ramach projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny,
gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej”- NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 28. 03. 2014 r. GODZINĄ 11:30” w terminie do dnia 28.03.2014 r. do godziny 11:00,
w budynku EkoCentrum przy ul. św Wincentego 25 A,C we Wrocławiu (50-252).
Budynek EkoCentrum czynny jest w godzinach od 9:00 do 16:30. Decyduje data rzeczywistego
wpływu oferty. Po upływie wyznaczonego terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane.

Oferta – sporządzona w języku polskim - winna zawierać:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta
2. Datę sporządzenia oferty
3. Wysokość oferowanego wynagrodzenia, według następującego wzoru i zasad:

„Całkowity koszt wykonania usługi, jak również koszt dotyczący danych zadań – zgodnie z pkt.
3. WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZENIA PRZETARGU oraz WYLICZONY
WEDŁUG ZASAD WSKAZNYCH PONIZEJ OD LIT. a) DO LIT. g):
………………………………………………… zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………. zł

W tym – dotyczy płatników VAT:
1.

w tym VAT ........... zł

2.

stawka VAT ........ %

3.

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

10/18

a) Całkowity koszt wykonania usługi powinien obejmować kompletne wykonanie
przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym ogłoszeniu z uwzględnieniem
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili składania oferty.
b) Oferent będący płatnikiem VAT zobowiązany jest podać cenę netto, całkowity koszt
wykonania usługi, ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami oraz stawkę podatku
VAT, jeśli się stosuje.
c) Całkowity koszt wykonania usługi (cena oferty brutto, całkowita kwota zamówienia) musi
uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez
Zamawiającego,

tj.

m.in. wszystkie koszty

wynikające

z

wykonania

czynności

szczegółowo określonych w powyższym ogłoszeniu, dodatkowe koszty obciążające
Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego, VAT, a
także ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego
ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach
określonych w ogłoszeniu.
d) Całkowity koszt wykonania usługi (cena oferty brutto, całkowita kwota zamówienia)
stanowi ostateczną wartość jaką będzie zobowiązany ponieść Zamawiający w związku
z realizacją umowy. Wszystkie zobowiązania wraz z pochodnymi wynikające z podpisania
umowy jak np. z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej muszą być
zawarte w całkowitym koszcie wykonania usługi.
e) Całkowity koszt wykonania usługi (cena oferty brutto, całkowita kwota zamówienia) musi
być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1
Komunikatu Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz.
GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych –
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad
określonych

w

poszczególnych

klasyfikacjach

i

nomenklaturach,

wprowadzonych

rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów
Wspólnoty Europejskiej”.

Uwaga: Nie będą brane pod uwagę oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie. Przez
nieprawidłowo obliczoną cenę rozumie się cenę nieobejmującą całości kosztów
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zamówienia obciążających zamawiającego tj. takich, które będzie on zobowiązany ponieść
w związku z realizacją umowy. Dlatego też całkowity koszt wykonania usługi (cena oferty,
całkowita kwota zamówienia) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia ponoszone przez wykonawcę, tj. m. in. wszystkie koszty wynikające z
wykonania czynności szczegółowo określonych w ogłoszeniu o przetargu, dodatkowe
koszty obciążające zamawiającego z tytułu zapłaty np. składek należnych ZUS, FP i FGŚP
, podatku dochodowego, podatku VAT itp, a także ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp.
oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację
przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu
o przetargu.
g) Całkowity koszt wykonania usługi powinien obejmować czynności będące przedmiotem
przetargu, a także wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia, jak np.:
przejazdy, wykorzystanie prywatnych urządzeń (np. telefon, samochód, narzędzia
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia itp.) oraz wszystkie inne koszty niezbędne
do wykonania zamówienia m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności
szczegółowo określonych w ogłoszeniu o przetargu, ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty
itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu
zamówienia na warunkach i zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu.
4. Oświadczenie oferenta, iż przedmiot przetargu – umowy wykona i wykonywać będzie
w oznaczonym czasie, tj. że zlecone prace zostaną wykonane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
w okresie właściwym dla sadzenia, przy właściwych warunkach pogodowych, unikając
upalnych i suchych dni.
5. Oświadczenie oferenta, iż dostarczone przez niego sadzonki będą spełniały wszystkie
wymagania określone szczegółowo w pkt. 2 „Wymagania dotyczące sadzonek.” m.in. będą
posiadały stosowne świadectwo pochodzenia, oraz zostaną posadzone zgodnie z
wymaganiami określonymi szczegółowo w pkt. 3. „Wymagania dotyczące sadzenia”.
UWAGA: Zamawiający wymaga aby dostarczone sadzonki posiadały odpowiednie świadectwo
pochodzenia zgodne z art. 28 ust. 1. ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. nr 73
poz. 761 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) a więc będą pochodziły od dostawców
spełniających wymagania art. 45 ust. 1. ww. ustawy (tj. „Obrót leśnym materiałem
rozmnożeniowym może być dokonywany wyłącznie przez dostawców zarejestrowanych
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w rejestrze dostawców prowadzonym przez Ministra”). Wykonawca, który w postępowaniu
złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do dostarczenia 6 egz. (np. kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem) ww. świadectwa zamawiającemu w terminie 5 dni
roboczych od daty upublicznienia wyników przetargu (zamieszczenia informacji o wyniku
przetargu na stronie BIP zamawiającego http://bip.fer.org.pl/). Zamawiający zastrzega sobie
prawo przekazania ww. świadectw do zarządców terenów, na których realizowany będzie
przedmiot zamówienia, celem ich weryfikacji. W przypadku nie dostarczenia ww. świadectwa
zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą.
6. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się i w pełni akceptuje okres gwarancji tj.że czas
trwania okresu gwarancyjnego wyniesie dla zadanie 1a - 5 lat, a dla zadań od 1b do 5 – 3
lata od daty dokonania odbioru sadzenia, oraz jej zakres.
7. Oświadczenie oferenta, iż w razie niewykonania zobowiązań gwarancyjnych zobowiązany
będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
sumy zaistniałych braków, według aktualnej dla dnia dokonania szacowania braków ceny
rynkowej

danej

dostawy/usługi,

w

terminie

30

dni

od

wezwania

do

zapłaty

udokumentowanego protokołem przeglądu stanu nasadzeń, z uwzględnieniem poniższej
„UWAGI”.
UWAGA: Niezależnie od powyższej kary umownej w razie niewykonania zobowiązań
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dokonania przeglądów
stanu nasadzeń oraz prawo do dokonania uzupełnień braków ilościowych i jakościowych
- na koszt Wykonawcy i obciążenia go wynikającymi z tego tytułu pełnymi kosztami.
8. Oświadczenie oferenta, iż akceptuje termin płatności tj. że płatność odbędzie się
przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionego przez niego rachunku
oraz po odbiorze zlecenia, w terminie 30 dni od doręczenia rachunku przez wykonawcę, ale
nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Fundację EkoRozwoju kolejnej transzy zaliczki (na
realizację przedmiotu zamówienia) od sponsora. Potwierdzenie odbioru zlecenia stanowić
będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
9. Oświadczenie

oferenta,

iż

zapoznał

się

z

warunkami

przetargu

zawartymi

w ogłoszeniu, nie wnosi do nich zastrzeżeń i w pełni je akceptuje.
10. Oświadczenie oferenta, iż uważa się za związanego składaną ofertą do czasu podpisania w
wyniku prowadzonego przetargu – umowy, chyba że przetarg został zamknięty bez wyboru
którejkolwiek oferty.
11. Oświadczenie oferenta stwierdzające, że oferowane przez niego wykonanie zamówienia
nastąpi w sposób wskazany w ogłoszeniu jak również z uwzględnieniem uwag
Zamawiającego, zgłaszanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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12. Oświadczenie

oferenta,

iż

nie

zamierza/zamierza

powierzyć

część

zamówienia

podwykonawcy, co do czego musi wyrazić uprzednią zgodę Zamawiający.
13. Oświadczenie oferenta, iż w stosunku do niego/jego firmy nie wszczęto postępowania
upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.
14. Oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się do zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt. 10. „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy” w terminie 5 dni roboczych od daty upublicznienia wyników przetargu
(zamieszczenia

informacji

o

wyniku

przetargu

na

stronie

BIP

zamawiającego

http://bip.fer.org.pl/).
15. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
16. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
17. Wypełnioną tabelę uproszczonego kosztorysu oferty (Załącznik 6.).
18. Wypełnioną tabelę wykazu przeprowadzonych prac (Załącznik 7.) wraz z dokumentami
potwierdzającymi wymagane doświadczenie (np. protokołami odbioru/referencjami).
19. Wypełniony formularz „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia”
(Załącznik 8.).

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
ogłoszenia.

Oferta może być złożona przez Oferenta tj. m.in.: osobę fizyczną, osobę prawną albo inną
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum).
Do oferty należy dołączyć:
1. Dokumenty dotyczące oferenta, w zależności od charakteru prawnego oferenta:
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a) osoby fizyczne – np. ksero dowodu osobistego lub paszportu
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z bazy CEIDG, umowę spółki cywilnej (jeżeli
została zawarta); wydruk z innego rejestru (wykazu) działalności, funkcjonującego w kraju w
którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę - z ostatnich 6 miesięcy przed
składaniem ofert;
c) Inne podmioty np.: spółki prawa handlowego czy inne osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców (KRS) lub innego rejestru, w którym dokonano rejestracji tych podmiotów,
funkcjonującego w kraju w którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę z ostatnich 6 miesięcy przed składaniem ofert;
d) pełnomocnicy wyżej wskazanych osób/innych podmiotów – pełnomocnictwo podpisane
przez osoby upoważnione zgodnie z właściwym dla nich rejestrem lub kserokopia takiegoż
właściwie podpisanego pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza. W przypadku spółki
cywilnej umowę spółki cywilnej (jeżeli wynika z niej stosowne pełnomocnictwo).

UWAGA: Zaświadczenie, odpis, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) musi zawierać aktualny
wykaz osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian
w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym,
winni

złożyć

dokumenty

potwierdzające

powołanie

nowych

osób

w

skład

organu

zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1)

w

pkt.

1

lit.

c)

składa

dokument

lub

dokumenty,

wystawione

w

kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
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kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
,wykonanym przez tłumacza przysięgłego, na język Polski.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka
cywilna, konsorcjum) - w zależności od tego czy s.c lub konsorcjum składa się z: osób
fizycznych czy też z innych podmiotów lub też z osób fizycznych i innych podmiotów – składa
się osobno w stosunku do każdego konsorcjanta dokumenty jw. z pkt 1 lit. a), b), c), a jeżeli
udzielono jednemu z nich pełnomocnictwa składa się również pełnomocnictwo, zgodnie
z zapisami pkt 1 lit. d).
Oferta oraz wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta lub pełnomocnika
i musi zostać złożona w oryginale.
Wszystkie inne dokumenty (poza ofertą) winny być złożone w oryginale lub kserokopiach
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta (lub ustanowionego przez niego
pełnomocnika), z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone zgodnie z zapisami pkt 1.
lit. d) powyżej.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w złożonych ofertach
w okresie od złożenia oferty do upływu terminu otwarcia ofert.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian i uzupełnień w złożonych ofertach po ich otwarciu.

Informacja o trybie udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów
•

Organizator udzieli informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów, które będą
dotyczyć treści Warunków Przetargu i wpłyną do Organizatora w formie pisemnej na nie
mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

•

Organizator będzie zamieszczał wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Oferentów
wyłącznie na swojej stronie internetowej.

Otwarcie ofert:
•

Otwarcia

ofert,

sprawdzenia

ich

pod

względem

formalno-prawnym

i

wyboru

najkorzystniejszej oferty dokona Komisja przetargowa powołana przez organizatora
przetargu.
•

Otwarcie ofert oraz sprawdzenie ich pod względem formalno-prawnym nastąpi
w budynku EkoCentrum przy ul. św. Wincentego 25 A,C we Wrocławiu w dniu
28.03.2014 r. o godz. 11:30 w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć.

•

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bez udziału oferentów na posiedzeniu
niejawnym.
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Oferty, które nie będą spełniały warunków formalno-prawnych podanych w ogłoszeniu zostaną
odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert nie odrzuconych), Komisja bierze
pod uwagę zaoferowaną najniższą cenę – tj. całkowity koszt wykonania usługi (cenę oferty
brutto, całkowitą kwotę zamówienia).
W przypadku zakwalifikowania przez Komisję co najmniej dwóch ofert jako równorzędnych (z tą
samą ceną ogólną) Komisja poprosi w wyznaczonym terminie o podanie nowych, i tylko
niższych cen od zaoferowanych (dogrywka). O terminie przeprowadzenia dogrywki oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie. Dopuszczalna jest tylko jedna dogrywka.

Sposób powiadomienia oferentów o wyniku przetargu:
Informacja o wyniku przetargu zostanie umieszczona na stronie BIP zamawiającego
http://bip.fer.org.pl/), a także o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
•

zmiany lub odwołania warunków przetargu, ogłoszenia;

•

odwołania przetargu bez podania przyczyny;

•

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

•

nie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą z powodów natury faktycznej i prawnej
nieznanych na etapie prowadzenia przetargu.

•

nie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, który nie dostarczy w terminie 5 dni
roboczych od daty upublicznienia wyników przetargu (zamieszczenia informacji o wyniku
przetargu na stronie BIP zamawiającego http://bip.fer.org.pl/) świadectwa pochodzenia
sadzonek (6 egz.) zgodnego z art. 28 ust. 1. ustawy o leśnym materiale
rozmnożeniowym (Dz.U. nr 73 poz. 761 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i/lub nie
dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wyboru kolejnej ważnej oferty, a wybrany
Wykonawca będzie zobowiązany również dostarczyć w terminie 5 dni roboczych od daty
upublicznienia wyników przetargu (zamieszczenia informacji o wyniku przetargu na
stronie BIP zamawiającego http://bip.fer.org.pl/) świadectwa pochodzenia roślin oraz
ww. ubezpieczenia. Jeżeli tego nie uczyni zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia
umowy z wykonawcą.
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Umowa i dopuszczalność zmian w umowie:
•

Oferent, który wygrał przetarg, winien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym
w zawiadomieniu (może to być inne zawiadomienie niż to informujące o wyborze oferty).
Zawarcie umowy nastąpi najpóźniej do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

•

Zakres oraz/lub wartość zamówienia, co do zasady, nie może ulec zmianie po wyborze
wykonawcy, a treść umowy z wykonawcą będzie odpowiadać treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

•

Zakres oraz/lub wartość zamówienia określona w umowie, może ulec zmianie w sytuacji
zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia
umowy z wykonawcą. Jednakże w każdym przypadku wynagrodzenie należne z tego
tytułu wykonawcy nie przekroczy zaoferowanego w ofercie wykonawcy wynagrodzenia
brutto i należało się będzie Wykonawcy tylko w wysokości odpowiadającej wykonanym
czynnościom.

•

Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności termin realizacji przedmiotu umowy
może

ulegać

zmianom,

w

szczególności

w

przypadku

aneksowania

umowy

z podmiotami finansującymi Zamawiającego w ramach projektu oraz z innych powodów
natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie podpisania umowy.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: (071)3436035

Załączniki:
1a. Lokalizacja nasadzeń - Nadleśnictwo Wołów, okolice miejscowości Grodzanów.
1b. Lokalizacja nasadzeń - Nadleśnictwo Wołów, okolice miejscowości Gliniany.
2. Lokalizacja nasadzeń - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.
3. Lokalizacja nasadzeń - Nadleśnictwo Legnica.
4. Lokalizacja nasadzeń - Nadleśnictwo Oława.
5. Lokalizacja nasadzeń – Nadleśnictwo Miękinia.
6. Uproszczony kosztorys oferty.
7. Wykaz przeprowadzonych prac.
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
9. Formularz oferty.
10. Wzór umowy.
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