
Łódź, dnia 15 listopada 2022 r.
IRiD.272.2.16.2022.JL

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
NA WYKONANIE NASADZEŃ 4 szt. DRZEW W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR
2911E - UL. ŁÓDZKIEJ W JUSTYNOWIE (NA ODCINKU OD ŚWIATEŁ DO ZAKRĘTU), GMINA

ANDRESPOL

prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 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. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łódzki Wschodni
ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. (42) 205 03 06; fax: (42) 632 93 11; e-mail: Dowiat@lodzkiwschodni.pl

II. NAZWA USŁUGI
Wykonanie nasadzeń drzew w ilości 4 szt. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911E
na odcinku od świateł do zakrętu w Justynowie, grn. Andrespol

III. OPIS PRZEDMIOTU l ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń drzew w ilości 4 szt. z gatunku grab
kolumnowy o wysokości min. 150 cm i minimalnym obwodzie drzewa mierzonym
na wysokości 100 cm wynoszącym 12 cm, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911E
na odcinku od świateł do zakrętu w Justynowie, grn. Andrespol (działka nr 418/4) zgodnie
ze sztuką ogrodniczą.
Zakres zamówienia obejmuje:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- posadzenie drzew z bryłą korzeniową w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
- podlanie drzew,
- uporządkowanie terenu robót,
- monitorowanie stanu zdrowotnego nasadzeń do dnia 30 września 2023 r.

Wymagania dodatkowe:
- drzewa muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, pozbawione chorób i szkodników,
prawidłowo uformowane oraz bez uszkodzeń mechanicznych,
- drzewa muszą być dostarczone z bryłą korzeniową,
- system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, nie przesuszony.
- doły należy przygotować o średnicy odpowiedniej do wielkości bryły korzeniowej rośliny,
- należy zapewnić odpowiednią mieszankę ziemi do zasypania dołów,
- drzewa posadzić na poziomie niższym o 5 cm od otaczającego terenu,
- przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić
podłożem,
- ubić glebę wokół roślin po posadzeniu, tak aby nie uszkodzić korzeni,
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- nasadzenia podlać,
- zabezpieczyć drzewa poprzez palikowanie z trzech palików drewnianych o średnicy 50 mm
i długości 2,0 m połączonych ryglami pod koroną oraz elastyczną taśmą mocującą szerokości
30-50mm,
- wokół posadzonego i opalikowanego drzewa wykonać misę o średnicy 0,8 cm z wyraźnie
uformowanymi brzegami, wypełnioną warstwą 6-8 cm przekompostowanych zrębków.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

IV. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

V. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

VI. TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od daty przyjęcia zamówienia

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:
l. Posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej.

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
l. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr l do ogłoszenia).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informujący o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru.

3. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: „spełnia" - „nie spełnia".

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

X. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 12°° (elektronicznie
lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi - parter - biuro podawcze):

elektronicznie - e-mail: powiat@lodzkiwschodni.Dl (nie wymaga się zabezpieczenia
oferty złożonej drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),
Starostwo Powiatowe w Łodzi 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3 (Kancelaria ogólna VI
piętro, pok. 606)
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XI. INFORMACJE DODATKOWE:
l. Zamawiający zawrze umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty doręczenia

poprawnie wystawionej faktury po sporządzeniu poświadczenia wykonania usługi.
3. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Powiat Łódzki Wschodni 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3 NIP 725-18-38-572
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łodzi 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 14 dni od wyznaczonej w pkt. X daty

składania ofert.
6. Zamawiający w umowie zamieści zapis o karach za nieterminowe wykonanie zamówienia

w wysokości 0,2% wartości brutto oferty za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający w dniu zawarcia umowy wskaże dokładną lokalizację, w której należy

dokonać nasadzenia.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane podczas wykonywania prac.

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

10. 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.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone osobom

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

nr l do ogłoszenia w wyznaczonym terminie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania

przyczyny.

ZATWIERDZIŁ:

•sztoj.
Załączniki:

l. Formularz oferty - załącznik Nr l do ogłoszenia
2. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna - załącznik Nr 2 do ogłoszenia
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