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ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy: zaproszenia do z łoż enia oferty cenowei na wykonaniu prac porz ądkowych na gruntach le ś nych
bedacych dawnym wylewiskiem ścieków Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie w lokalizacji ul. A. Soko łowskiego 11

I. Zakres zamówienia:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkonskiej 4 zwraca si ę z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac porz ądkowych na gruntach leśnych będących dawnym
wylewiskiem ś cieków Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
w lokalizacji ul. A. Soko łowskiego 11.
Szczegółowy zakres prac do wykonania:
1. Usuni ęcie z porządkowanych gruntów nast ępuj ących naniesien:
a.

elementów betonowych koryt rozprowadzaj ących oczyszczone ścieki do rowów filtracyjnych
wraz z zastawkami;
b. elementów ruroci ągu łączącego poletko filtracyjne z blokiem oczyszczalni ścieków, wystaj ące
ponad poziom gruntu;
c. ogrodzenie składające się z betonowych słupów i płyt.
2. Usuni ęcie naniesien znajduj ących si ę w znacznej częś ci pod poziomem gruntu do g łębokości
pozwalaj ącej na prowadzenie gospodarki le ś nej w tym prowadzenia zabiegów agrotechnicznych takich
jak wykonanie orki.
3. Wyrównanie terenu i z łagodzenie spadków w miejscach po usuni ętej infrastrukturze z łagodzi ć (należy
dokonać niwelacji gruntu poprzez rozprowadzenie istniej ącego nasypu ziemnego).
4. Wszystkie usunięte elementy infrastruktury technicznej podda ć odpowiedniej utylizacji b ądź składowaniu
w miejscu do tego przeznaczonym, a grunt ca łkowicie oczyścić z ewentualnych odpadów.
5. W razie uszkodzenia dróg le śnych udostę pnionych na potrzeby dojazdu i prowadzenia prac
porządkowych, należy przywrócić ich parametry do stanu pierwotnego.
6. Podczas prowadzenia prac porz ądkowych, nale ży dołożyć staran, aby zminimalizowa ć szansę powstania
uszkodzen w drzewostanie znajduj ącym się na wykorzystywanym gruncie, a tak że w drzewostanach
sąsiaduj ących oraz znajduj ących si ę wzdłu ż dróg dojazdowych.
7. Podczas prac nale ży nie dopu ścić do zanieczyszczenia gruntów le śnych substancjami ropopochodnymi.
Grunty obj ęte pracami porz ądkowymi o łącznej powierzchni 2,6361 ha w tym:
nieruchomość stanowiąca część działki ewid. 781/4 z obr. ewid. Nied źwiedź , gm. Kobylanka
o powierzchni 2,5981 ha
— nieruchomo ść stanowiąca część działki ewid. 782/4 z obr. ewid. Nied źwiedź , gm. Kobylanka
o powierzchni 0,0380 ha.
Grunty stanowi ące dojazd do powierzchni obj ętej pracami porz ądkowymi:
— nieruchomości stanowi ące cz ęść działek ewid. 781/4, 782/4, 783/2, 784/1 z obr. ewid. Nied źwiedź, gm.
Kobylanka o łącznej powierzchni: 0,4342 ha
Lokalizacje:
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Kody CPV
CPV 77200000-2 - Us ługi leś nictwa
CPV 45112300-8 — Rekultywacja gleby
W załączeniu przedstawiamy pogl ądową mapę z lokalizacj ą terenu obj ętą pracami porz ądkowymi.
Il. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017r.
2. Wykonawca przystą pi do realizacji przedmiotu zamówienia po udzieleniu pisemnego zamówienia przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca przeka że protokolarnie Zamawiaj ącemu przedmiot zamówienia w terminie
okreś lonym w zamówieniu.

Ill. Warunki płatnoś ci:
1. Podstawą wystawienia faktury b ędzie protokolarny odbiór prac przez osob ę upoważ nion ą ze strony
Zamawiaj ącego przy udziale przedstawicieli Nadle ś nictwa Kliniska.
2. Wykonawca do łączy do protokołu karty przekazania odpadów.
3. Za termin zap łaty faktury Strony uznaj ą datę obci ążenia konta bankowego Zamawiaj ącego.
4. Ceny jednostkowe nie b ęd ą podlega ć okresowej waloryzacji.
5. Faktura VAT b ędzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiaj ącego.
6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Za nieterminowa realizacj ę zamówienia Zamawiaj ący bę dzie miał prawo naliczy ć Wykonawcy karę
w wysokości 0,1% warto ś ci ca łego zlecenia za ka żdy dzien zwłoki.

IV.

Pozostałe informacje:

1. Bez zgody Zamawiaj ącego wyra żonej na pi ś mie, Wykonawca nie może przenosi ć zakresu prac
wynikaj ącego z zamówienia na osoby trzecie.
2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiaj ącego: Joanna Kloc tel. (91) 44 27 403, adres e-mail:

kloc@spwsz.szczecin.pl
1. Prosimy o złożenie oferty z terminem wąż ności 30 dni.
2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia AV..AMido godziny 10:00 w budynku Kancelarii Szpitala Zdunowo ul.
A. Sokołowskiego 11, b ądż elektronicznie na adres: techinwest@szpitalzdunowo.pl .
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i z łożeniem oferty.
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Nadleś nictwo Kliniska
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Legenda
zabagnienie
wydzielenia
luki i miejsca intensywnego
leśnictwa
wydzielania się posuszu
nadleśnictwo
ogrodzenie z p łyt betonowych
komunikacja
wyprowadzenia ruroci ągu wraz
drogi leśne
z betonowymi korytami
rozprowadzaj ącymi wodę
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