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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA DOKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA DZIAŁKACH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA TERENIE GM. BRÓJCE

prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm.) określonego
w art. 2 ust. l pkt l, do którego nie stosuje się procedur określonych w ww. ustawie.

l. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Nasadzenia zastępcze drzew na działkach Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie grn.
Brójce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr
2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"

2. Zamawiający

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 102 sztuk
z gatunku dąb lub lipa lub wiąz lub klon o obwodzie pnia na wys. 100 cm wynoszącym co
najmniej 14 cm, we wskazanych lokalizacjach (działki należące do Powiatu Łódzkiego
Wschodniego) na terenie grn. Brójce. Przedmiot zamówienia obejmuje także monitorowanie
stanu zdrowotnego nasadzeń do dnia 30 maja 2023 r.
Materiał roślinny powinien pochodzić ze specjalistycznych szkółek. Sadzonki drzew powinny
być w dobrej kondycji zdrowotnej, prawidłowo uformowane, pozbawione chorób
i szkodników z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
bez uszkodzeń mechanicznych.
Wady niedopuszczalne to:

> silne uszkodzenie mechaniczne roślin;
> ślady żerowania szkodników;
> oznaki chorobowe;
> zwiędnięcie liści i kwiatów;
> uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
> zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych;
> martwice i pęknięcia kory.

Nasadzenia zastępcze obejmują



> wytyczenie nasadzeń w terenie we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach;
> usunięcie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia;
> sadzenie drzew z bryłą korzeniową z pełną zaprawą dołów;
> ściółkowanie powierzchni pod drzewami przekompostowanymi zrębkami lub korą;
> zabezpieczenie posadzonych drzew z trzech palików drewnianych połączonych

ryglami pod koroną oraz elastyczną taśmą mocującą;
> podlanie posadzonych drzew;
> uporządkowanie terenu.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość drzew oraz wykonania nasadzeń zgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej. W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać
i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego.

4. Dodatkowe informacje dla Oferenta
l) Zamawiający zawrze umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym, płatność nastąpi

przelewem na wskazane w ofercie konto w terminie 14 dni od daty doręczenia
poprawnie wystawionej faktury po sporządzeniu przez Zamawiającego odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający w umowie zamieści zapis o karach za nieterminowe wykonanie
zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto oferty za każdy dzień zwłoki.

3) Zamawiający w dniu zawarcia umowy wskaże lokalizacje, w których należy dokonać
nasadzenia.

4) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie
robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane podczas wykonywania prac.

5) Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót
i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych
i należą do obowiązków Wykonawcy.

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:
a) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej.
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone osobom

trzecim i Zamawiającemu w trakcie prowadzenia robót.
8) Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na druku stanowiącym

załącznik nr l do ogłoszenia w wyznaczonym terminie.
9) Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informujący
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru,



b) polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

c) podpisany druk klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2).
10) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11) Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 14 dni od wyznaczonej w pkt. 8

daty składania ofert.
12) Zamawiający może wezwać Wykonawcę jeden raz do wyjaśnienia treści złożonej

oferty.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia

bez podania przyczyny.

5. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

6. Kryterium oceny ofert
Zamawiający ustala cenę brutto przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 jako jedyne
kryterium oceny oferty.

7. Termin i forma składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 14°°
pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi VI piętro pokój 606,
90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3,
faxem:nr426329311.
email: Dowiat@lodzkiwschodni.pl (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej
drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Oferta złożona na załączonym druku powinna zawierać:
l) cenę brutto usługi,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania przedmiotu zamówienia,

Załączniki:
l. Druk oferty;
2. Druk klauzuli informacyjnej.
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