
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 
ALA-381-8/16                                                                                      Poznań, dnia 20.10.2016r. 
 
                                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                           poniżej równowartości kwoty 30 000 euro 
                                (wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp.)   
  
                                                                  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu 
wewnętrznego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na wycięcie 4 drzew wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu 
usługi. 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przez Wykonawcę na nieruchomości 

położonej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Jarachowskiego 18 na terenie Szpitala św. 

Rodziny (Położniczo-Ginekologicznego i Urologicznego) w zakresie: 

a) Usunięcia 4 drzew wraz z wykopaniem brył korzeniowych, zasypaniem wyrwy po 

korzeniach i wywozem własnym transportem pozostałości do utylizacji:   

 jarząb pospolity o obwodzie pnia 105 cm – 1szt. 

 topola włoska o obwodzie pnia 121 cm – 1 szt. 

 topola włoska o obwodzie pnia 253 cm – 1 szt. 

 czereśnia ptasia o obwodzie pnia 86 cm – 1 szt. 

b) Usunięcia obumarłych lub połamanych gałęzi z klonów jesionolistnych – 2 szt i wierzby 

płaczącej szt. 1 

II. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy  zgodnie z wydanymi w tym 

zakresie decyzjami administracyjnymi. 

III. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ochrony przed uszkodzeniami elementów występujących w pobliżu usuwanych drzew 

tj. nawierzchnia chodników, budynki, sieci uzbrojenia terenu. 

b) wycinki w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami roślinności przewidzianej do 

zachowania 



c) uzupełnienia ubytków ziemi po wykopaniu korzeni oraz wyrównanie, oczyszczenie                               

i uporządkowanie terenu objętego wycinką po zakończeniu prac, 

d) Wykonawca zapewnia nadzór w trakcie wykonywania prac i  sprzęt spełniający 

wymagania norm technicznych. 

e) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

przy zachowaniu przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

innych dotyczących zleconej usługi. 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec właściwych organów kontroli, w 

szczególności zobowiązany jest pokryć kary pieniężne nałożone za naruszenie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

g) Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych opisem przedmiotu 

zamówienia w tym  ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

h) Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

i) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po 

wykonaniu całości robót, dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego i usunięciu 

wszystkich ewentualnych szkód powstałych podczas wycinki. 

j) W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymuje na własność drewno uzyskane 

przy wycięciu drzew. Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wartość 

drewna pozyskanego przy wycince. 

 II.  Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada  2016 r. 

Ewentualna zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić na skutek zmiany 

warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania zamówienia w najbliższym możliwym terminie. 

 III.  Kryterium wyboru ofert: najniższa cena. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, zostanie zawarta umowa        

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 IV . Warunki płatności: 



1. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na 

podstawie faktury VAT po wykonaniu całości robót i dokonaniu  końcowego odbioru. 

2.  Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w terminie  30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

V.   Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy 
przed upływem terminu składania ofert; 
2. prawidłowo wypełniony formularz Oferta ( załącznik nr 1 ) 
 
VI. Termin związania ofertą: 30 dni 

                                                                                                                                                                                                                              

VII. Termin i miejsce złożenia ofert: 
1.  Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego,  Kancelaria, budynek D, pokój D11 do  
dnia 28.10.2016 roku   do godz. 11:30, w zamkniętych kopertach z  dopiskiem :„Oferta na 
usługę wycinki drzew” 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2016r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój D-8- Dział Logistyki. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
VIII.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na 

sfinansowanie zamówienia, 
c) udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w 

najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 
d)  

IX. Pozostałe informacje: 
1. Na wycinkę drzew Zamawiający posiada decyzje Wydziału Ochrony Środowiska w 
Poznaniu. 
2. Sposób publikacji: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej 
szpitala: www.szoz.pl. 
3. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia  
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 8506 336 
4. Osobą upoważniona do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest: 
Alina Grędzińska – Kierownik Działu Logistyki i Administracji 
e-mail: log@szoz.p 
 

Załączniki: 

 formularz Oferta (załącznik nr 1) 

 wzór umowy (załącznik nr 2) 
 

                                                                                                          Zamawiający 
                                                                                                              Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                                                        ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                                            mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                                              /....... / 

mailto:log@szoz.pl


Sporządziła: 
W. Turzańska 


