Ogłoszenie nr 1086/U/19/Oddział Gdańsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
usług
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku

1)

2)

3)
1

4)

5)

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Bykowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 75
adres email: beata.bykowska@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie usług:
Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, sprawa ZP/5673/303MZE/2019/1/2/3/4/5/6
SN i nN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku:
Zadanie nr 1 Rejon Gdańsk
Zadanie nr 2 Rejon Gdynia
Zadanie nr 3 Rejon Starogard
Zadanie nr 4 Rejon Kartuzy
Zadanie nr 5 Rejon Wejherowo
Zadanie nr 6 Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Zadanie nr 1 - 31-12-2019
Przetarg nr 1 Zadanie nr 2 - 31-12-2019
Przetarg nr 1 Zadanie nr 3 - 31-12-2019
Przetarg nr 1 Zadanie nr 4 - 31-12-2019
Przetarg nr 1 Zadanie nr 5 - 31-12-2019
Przetarg nr 1 Zadanie nr 6 - 31-12-2019
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Zadanie 1 - 6
Cena:
95 % = 95 pkt
Czas przyjęcia zlecenia do realizacji:
5 % = 5 pkt

6)

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala

7)
8)
9)
10)
11)

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w WZ.
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 25-09-2019 godz. 08:00
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 25-09-2019 godz. 09:20
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.

Sporządził(a): Beata Bykowska

Gdańsk, 09-09-2019 r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 1086/U/19/Oddział Gdańsk
ZP/5673/303MZE/2019/1/2/3/4/5/6
Zamówienie niepubliczne sektorowe
w przedmiocie zamówienia:
Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Zadanie nr 1 - Rejon Gdańsk,
Zadanie nr 2 - Rejon Gdynia,
Zadanie nr 3 - Rejon Starogard,
Zadanie nr 4 - Rejon Kartuzy,
Zadanie nr 5 - Rejon Wejherowo,
Zadanie nr 6 - Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi

ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 02-09-2019r
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DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ– należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA”
4) Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w
dziale V WZ,
5) Postępowaniu– należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone
zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników,
oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
1.1.
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455,
1.2.
NIP:583-000-11-90
1.3.
REGON: 190275904-00036
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku:
w imieniu Zamawiającego - Wydział Zakupów Operacyjnych Gdańsk
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
2.1.
Telefon: +48 58 527 95 95
2.2.
Faks: +48 58 527 95 17
2.3.
Adres e-mail: oddzial.gdansk@energa.pl
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 5 Regulaminu oraz
zgodnie z Ustawą.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.energa-operator.pl
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/5673/303MZE/2019/1/2/3/4/5/6
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku:
Zadanie nr 1 - Rejon Gdańsk,
Zadanie nr 2 - Rejon Gdynia,
Zadanie nr 3 - Rejon Starogard,
Zadanie nr 4 - Rejon Kartuzy,
Zadanie nr 5 - Rejon Wejherowo,
Zadanie nr 6 - Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi
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.
2. Szacunkowe wielkości oraz informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1
do Warunków zamówienia- „Specyfikacja techniczna i szacowane ilości”.
Wykonawca może składać ofertę na wycinkę drzew i gałęzi maksymalnie na dwa Zadania.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji do dnia:
Zadanie 1 - 31.12.2019r.
Zadanie 2 - 31.12.2019r.
Zadanie 3 - 31.12.2019r.
Zadanie 4 - 31.12.2019r.
Zadanie 5 - 31.12.2019r
Zadanie 6 - 31.12.2019r
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk
z dopiskiem:
Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
ZP/5673/303MZE/2019/1/2/3/4/5/6
3.2. za pomocą faksu na nr +48 58/ 527 95 17
3.3. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:
beata.bykowska@energa.pl
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku, w godz. od 800 do 1400, jest/ są:
4.1. w sprawach merytorycznych:
Robert Korzemiakin, robert.korzemiakin@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych:
Beata Bykowska, beata.bykowska@energa.pl
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, a w
szczególności:
1.1. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj., posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości:
Zadanie nr 1 - co najmniej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - co najmniej 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)
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Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr

3456-

co najmniej
co najmniej
co najmniej
co najmniej

70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
95 000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) )

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia a w szczególności w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie należcie zrealizowali u operatorów sieci energetycznych
• dla Zadań 1-5 co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN i nn o wartości netto nie mniejszej niż:
Zadanie nr 1 - 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - 110 000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
• dla Zadania 6 co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi WN o wartości netto nie mniejszej niż 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu
do obu części tymi samymi usługami.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia następujące osoby:
dla Zadania 1- 6: przewidzianą do kierowania pracami (świadectwo kwalifikacyjne „D” b.o.n.) i nie
mniej niż dwa zespoły po minimum 6 osób każdy (łącznie nie mniej niż 12 osób na każde zadanie), tj.:
• minimum sześć osób posiadających uprawnienia do obsługi pił motorowych,
• minimum dwie osoby posiadającymi uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania prac
alpinistycznych oraz obsługi pił motorowych,
• minimum dwie osoby posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
• wszystkie osoby w zespołach muszą posiadać uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń
elektroenergetycznych, (świadectwo kwalifikacji „E” b.o.n) w celu wykonania prac zgodnie
z
zasadami
„Instrukcji
Organizacji
Bezpiecznej
Pracy
Przy
Urządzeniach
Elektroenergetycznych” obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA.
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu
do obu części tymi samymi zasobami osobowymi (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego
Zadania).
b) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi mieć dostępne następujące jednostki sprzętowe:
dla Zadania 1 – 6:
• piły motorowe - minimum 4 sztuki,
• środek transportowy do wywozu drewna - minimum 1 sztuka,
• podnośnik koszowy, dla linii WN z wysięgiem min. 18 m - minimum 1 sztuka,
• rozdrabniacz do gałęzi - minimum 1 sztuka
• minimum dwa drążki izolacyjne (posiadające aktualne badania) o napięciu znamionowym równym lub
wyższym
od
napięcia
znamionowego
linii
elektroenergetycznych
objętych
przedmiotem zamówienia,
• frezarka do pni – minimum 1 sztuka
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku
w odniesieniu do obu części tymi samymi zasobami sprzętowymi.
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1.4. Posiadają aktualne Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o
składkami/podatkami.

nie zaleganiu ze

1.5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
1.6. Posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
1.7. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z zapisami Regulaminu obowiązującego w EOP S.A.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI ust. 1.
4. Wykonawca zaoferuje termin płatności wszystkich faktur: 30 dni
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone w Regulaminie.
2. Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu, na
podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu.
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Zadanie nr 1 - co najmniej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - co najmniej 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - co najmniej 95 000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - co najmniej 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) )
1.2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie tj. zrealizowanych, usług, o których mowa w Dziale IX
pkt 1.2 WZ, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców na formularzu stanowiącym Załącznik Nr
5 do WZ, oraz co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez operatorów sieci energetycznej
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie dopuszcza listów
referencyjnych wystawionych przez Wykonawcę dla Podwykonawcy.
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych należy dołączyć na oddzielnym formularzu
Dla spełnienia wyżej wymienionych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy
winni dostarczyć Listy Referencyjne potwierdzające prawidłowe wykonanie, co najmniej dwóch prac
tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż:.
Zadanie nr 1 - 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - 110 000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
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1.3 a) Wykaz pracowników biorących udział przy realizacji przedmiotowego zamówienia z potwierdzeniem
posiadania uprawnień, o których mowa w Dziale IX pkt 1.3 lit. a) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik
Nr 6 do WZ;
b) Wykaz sprzętu i środków transportu którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, o których
mowa w Dziale IX pkt 1.3 lit. b) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do WZ;
1.4. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac podwykonawcom
również odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy, która będzie obowiązywać, co najmniej
przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
1.5. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami/podatkami, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert
1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie wydruku z internetowych baz danych,
prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio dla Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego jest to strona: www.krs.ms.gov.pl; dla Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jest to strona: www.ceidg.gov.pl
1.7. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się dołączenia do
oferty umocowania do zawarcia umowy uwzględniającego zapis art. 230 Ustawy Kodeks Spółek Handlowych
z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zmianami).
1.8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji
Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.6,
1.9. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na
podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3
do WZ
2. Dokumenty, o których mowa w dziale XI pkt. 1.1- 1.7;- należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty o których mowa w dziale XI pkt.: 1.8; 1.9 – należy złożyć w oryginale.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
5. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę/-y
uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
6.

7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
6.4. dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia –
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów– w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,
6.5. dokumenty, o których mowa:
6.5.1.
w ust. 1 pkt. 1.1; 1.2; 1.3; przynajmniej dla jednego z Wykonawców lub wspólne dla
wszystkich Wykonawców
6.5.2.
w ust 1 pkt. 1.4; 1.5;1.6; - osobno dla każdego z Wykonawców,
6.5.3.
w ust. 1 pkt. 1.7; 1,8 – w zależności od potrzeb dla poszczególnych Wykonawców,
6.5.4.
w ust. 1 pkt. 1.9 - Oświadczenie w pkt. 1-5 przynajmniej od jednego podmiotu, w pkt. 6 dla
każdego z Wykonawców
Dokumenty, o których mowa w ust. 6.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii – potwierdzone za
zgodność z oryginałem:
7.1. wspólne dla wszystkich Wykonawców– przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 6 pkt. 6.1.
Warunki Zamówienia
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8.

7.2. dotyczące poszczególnych Wykonawców– każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełnomocnika, o
którym mowa w ust. 6 pkt. 6.1.

DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ na zasadach określonych w
Regulaminie.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym Załącznik nr 2
do WZ. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie
poprawek.
5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą.
6. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie
lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą
połączone i wydzielone z pliku pozostałych składanych dokumentów.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:

Warunki Zamówienia
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Nazwa i adres
Wykonawcy

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zakupów Operacyjnych
„Oferta/oferty do ogłoszenia nr 1086/U/19/Oddział Gdańsk
Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi
Nie otwierać przed 25.09.2019, godz. 09:20
UWAGA:
Jeżeli ofertę składa Konsorcjum, koniecznym jest zaznaczenie tego na opakowaniu (kopercie) – w
miejscu nazwa i adres wykonawcy - z podaniem nazw podmiotów wchodzących w jego skład
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do
oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia 25.09.2019 r., do godz.
0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny
złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 0920.
4. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie negocjacji
handlowych, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI, lub dokumenty te
zawierają błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia i uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z
zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, dla każdego Zadania odrębnie, Zamawiający stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena:
95 % = 95 pkt
Czas przyjęcia zlecenia do realizacji:
5 % = 5 pkt
1.1. Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Warunki Zamówienia
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Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 95 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C min
C=

x 95 pkt
Co

gdzie:

1.2.

2.

C min

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co

– cena brutto badanej oferty (zł)

Kryterium „czas przyjęcia zlecenia do realizacji” (K):
Kryterium „czas przyjęcia zlecenia do realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego w Ofercie.
Za termin realizacji, Zamawiający uznaje deklarowany czas przyjęcia zlecenia do realizacji przez
Wykonawcę.
Czas przyjęcia zlecenia do realizacji liczony jest od daty przekazania zlecenia Wykonawcy.
Zamawiający w kryterium czas przyjęcia zlecenia do realizacji będzie przyznawał punkty następująco:
Czas przyjęcia zlecenia
1dni
2 dni
3 dni
4 dni
5dni
6dni
do realizacji
Liczba punktów
5
4
3
2
1
0
Ostateczna ocena uzyskana przez daną Ofertę w kryterium „Czas przyjęcia zlecenia do realizacji”
obliczona zostanie wg założenia, że 1 pkt odpowiada 1%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+K
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
K - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas przyjęcia zlecenia do realizacji”.

DZIAŁ XXI WYBÓR OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
Zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a także pozostałe
warunki oferty podlegające ocenie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia (lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), Zamawiający wybiera najkorzystniejszą
ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Unieważnienie postępowania, następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XXIV ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia wykonania Przedmiotu Umowy wyłącznie w
przypadku siły wyższej lub takich wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu
umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
Warunki Zamówienia
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DZIAŁ XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie.
Informacja dla uczestników postępowania – osób fizycznych.
Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk przetwarza dane zawarte
w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym na postawie przepisów Kodeks
Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Wśród tych informacji mogą pojawić
się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO” - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych, „ADO”, (dalej zwany Zamawiającym), jest Energa-Operator SA, ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA, zwanym dalej „IOD” można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a. art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia
działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
b. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Zamawiającym tj. w celu związanym z postępowaniem zakupowym prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na stronie
http://bip.energa-operator.pl)
c. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiajacego (w tym dochodzenie roszczeń
wynikających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów)
4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a.
zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, z zastrzeżeniami i
ograniczeniami wynikającymi z tego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym RODO; ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do przekazania danych
uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i instytucjom państwa,
b.
uprawnione podmioty publiczne,
c.
uprawnione podmioty Grupy Energa,
d.
podmioty dostarczające korespondencję,
e.
podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
f.
podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
g.
podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania
czynności na udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia
ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt 3:
a. w zakresie postępowania zakupowego – przez okres potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przedumownych; po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b. w zakresie realizacji umowy – przez okres do jej zakończenia; po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego – do chwili zrealizowania
uzasadnionych interesów Zamawiającego.
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6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym wynika z przepisów ustawy
Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Niepodanie
wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu zakupowym.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
8. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, iż
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania zakupowego;
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, z uwzględnieniem faktu, iż skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zakupowego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności
protokołu i jego załączników;
c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego prawa
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania zakupowego,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa w tym m.in.
w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych
osobowych;
e. sprzeciwu, przenoszenia danych i ich usunięcia - w uzasadnionych przypadkach, których ograniczenia
nakładają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO i Regulamin zamówień w ENERGA-OPERATOR
SA*.
Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD
9. W związku z faktem, że dostęp do danych osobowych mają strony postępowania zakupowego, Państwa
dane mogą być im przekazywane, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.a.
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa powyżej w przedstawionym obowiązku informacyjnym
dla
osób
fizycznych
,
jak
również
w
celu
właściwego
zabezpieczenia
i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w
ofercie/wniosku złożonej/-ym w danym postepowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w
formularzu oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez
Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich do celów związanych z udziałem w danym postępowaniu
zakupowym oraz zrealizowania względem wskazanych osób niniejszego obowiązku informacyjnego.
*)
Z uwagi na specyfikę prowadzenia postępowań zakupowych może nie przysługiwać Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli występuje forma
papierowa dokumentacji;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie zachodzi
w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 –
2. Załącznik nr 2 –
3. Załącznik nr 3 –

Specyfikacja techniczna oraz szacunkowe ilości
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług
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Załącznik nr 8 –
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Załącznik nr 10 –
Załącznik nr 11 –
Załącznik nr 12 –

Wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia
Wykaz sprzętu i środków transportu
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektroenergetycznych

Instrukcji Stanowiskowa Elektromontera Sieci
Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowych
Instrukcja Prac w Pobliżu Napięcia
Wymagania w zakresie bezp.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.
Sporządziła:
Data:

Beata Bykowska
02.09.2019

Zaakceptował:
Data:

(akceptacja elektroniczna)
06.09.2019.
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Data:
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Zatwierdził:
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Załącznik nr 1 do WZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ SZACUNKOWE ILOŚCI
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi na
obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zwanym dalej Zamawiającym.
Obszar działania obejmuje cztery Rejony Dystrybucji oraz Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi.
Zakres wycinki drzew obejmuje:
• wycinkę standardową,
• wycinkę pojedynczych drzew w terenie leśnym, wycinkę pojedynczych drzew poza terenem
leśnym,
• cięcie techniczne (chirurgia) drzew w terenie leśnym,
• cięcie techniczne (chirurgia) drzew poza terenem leśnym,
• uzgodnienia, związane z wycinką z właścicielami terenu dla każdego obiektu,
• uprzątnięcie terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem
terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp).
2. Obowiązujące definicje usług wycinki:
a) wycinka standardowa - przez wycinkę standardową rozumie się wycinkę/przycinkę drzew, krzewów
i podrostów (niezależnie od wieku roślin) rosnących pod i z boku linii w celu zachowania
bezpiecznych odległości koron drzew od przewodów linii (pasy o minimalnych szerokościach dla
linii: WN 110kV - 15 m dla linii dwutorowych 20 m, SN 15kV - 10 m, nN 0,4kV - 5 m), z całkowitym
uprzątnięciem terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem
terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp.). Jednostką rozliczeniową jest wycinka z uprzątnięciem
terenu z obszaru o wielkości jednego hektara.
b) wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego w terenie leśnym poza
pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym
uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej.
c) wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego poza terenem leśnym
i poza pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu
z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej.
d) cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego w terenie
leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy
wycince standardowej. Dotyczy również cięcia gałęzi drzew ze ściany lasu.
e) cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego poza terenem
leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy
wycince standardowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania pisemnych zezwoleń właściwych Nadleśnictw, Urzędów Gmin, Zarządów Dróg na
wycinkę drzew,
b) uzyskania własnym kosztem i staraniem pisemnej zgody na prowadzenie prac związanych
z przedmiotem zamówienia od właścicieli gruntów na terenie, których będą te prace wykonywane,
c) informowania o każdej pracy w pobliżu sieci elektroenergetycznej Zamawiającego,
d) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonego zadania,
e) organizowania prac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i instrukcjami obowiązującymi
u Zamawiającego, a w szczególności z „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy
Urządzeniach Elektroenergetycznych” - Załącznik nr 3 do WZ,
f) przestrzegania zapisów pkt 3.3.2 ppkt 1 ppkt 20 i pkt 3.4.9 zawartych w „Instrukcji Stanowiskowej
Elektromontera Sieci” obowiązującej u Zamawiającego - Załącznik nr 4 do WZ,
g) zapewnienie nadzoru prac we własnym zakresie/na własny koszt,
h) realizacji prac wycinkowych przy zachowaniu wymagań „Standardów dotyczących ograniczenia
przerw planowych” stanowiących Załącznik nr 6 do WZ;
1
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i)
j)

Wykonawca może składać ofertę na wycinkę drzew i gałęzi maksymalnie na dwa Zadania.
Wykonawca zobowiązuje się kierować do zlecanych prac pracowników posiadających ważne
świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej oraz świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” bez ograniczenia wysokości
napięcia. Pracownicy powinni tworzyć zespół pracowników kwalifikowanych. Przy czym, przez
pojęcia:
- świadectwo kwalifikacyjne rozumie się świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę
odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
- świadectwo alpinistyczne rozumie się świadectwo stwierdzające ukończenie kursu
alpinistycznego przez daną osobę.

4. Szacunkowe ilości dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1 - REJON DYSTRYBUCJI Gdańsk

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka
miary

Poziom nap.
(nN)

Poziom nap.
(SN)

Poziom nap.
(nN+SN)

Ilość

Ilość

Ilość ogółem

Wycinka standardowa

ha

0

1

1

Drzewo pojedyncze las

szt.

0

50

50

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

50

100

150

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

0

100

100

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

200

50

250

Poziom nap.
(nN)

Poziom nap.
(SN)

Poziom nap.
(nN+SN)

Ilość

Ilość

Ilość ogółem

Zadanie 2 - REJON DYSTRYBUCJI Gdynia

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka
miary

Wycinka standardowa

ha

0

1

1

Drzewo pojedyncze las

szt.

100

50

150

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

200

200

400

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

50

100

150

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

200

150

350
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Zadanie 3 - REJON DYSTRYBUCJI Starogard

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka
miary

Poziom nap.
(nN)

Poziom nap.
(SN)

Poziom nap.
(nN+SN)

Ilość

Ilość

Ilość ogółem

Wycinka standardowa

ha

5

10

15

Drzewo pojedyncze las

szt.

100

200

300

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

100

100

200

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

700

1000

1700

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

1500

500

2000

Poziom nap.
(nN)

Poziom nap.
(SN)

Poziom nap.
(nN+SN)

Ilość

Ilość

Ilość ogółem

Zadanie 4 - REJON DYSTRYBUCJI Kartuzy

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka
miary

Wycinka standardowa

ha

2

12

14

Drzewo pojedyncze las

szt.

405

95

500

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

30

70

100

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

600

1900

2500

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

1020

1980

3000

Poziom nap.
(nN)

Poziom nap.
(SN)

Poziom nap.
(nN+SN)

Ilość

Ilość

Ilość ogółem

Zadanie 5 - REJON DYSTRYBUCJI Wejherowo

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka
miary

Wycinka standardowa

ha

1

3

4

Drzewo pojedyncze las

szt.

25

40

65

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

10

20

30

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

510

990

1500

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

880

1320

2200
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Zadanie 6 - Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi

Wyszczególnienie - zakres prac

Jednostka miary

Poziom nap.
(WN)
Ilość ogółem

Wycinka standardowa

ha

10

Drzewo pojedyncze las

szt.

300

Drzewo pojedyncze poza lasem

szt.

800

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) las

szt.

1050

Cięcie techniczne drzew (chirurgia) poza lasem

szt.

1200
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Załącznik nr 4 do WZ
Postępowanie numer: ZP/5673/203MZE/2019/1/2/3/4/5/6
UMOWA NR GJ05272/19.
Zawarta w Gdańsku w dniu ………………………….… pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitałem
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
reprezentowaną przez:
1. ……………..………………….,
2. ……………..………………….,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….….,
reprezentowaną przez:
1. ……………..…………………..,
2. ……………..…………………..,
zwaną dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa (zwanej dalej jako „Umowa”) została zawarta na podstawie oferty, przyjętej dla Zadania nr ……
zamówienia, w postępowaniu niepublicznym nr ZP/5673/303MZE/2019/1/2/3/4/5/6 pn. „Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż
i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku",
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z Warunkami Zamówienia (dalej jako „WZ”) oraz
złożoną ofertą (formularz cen), stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, do wykonania usługi sukcesywnej wycinki
drzew
pod
liniami
elektroenergetycznymi
na
obszarze
działania
Zamawiającego
- Oddziału w Gdańsku, Rejonie Dystrybucji ……………..………………….…, Wydział Zarządzania Usługami
Sieciowymi ………………………….., zwanej dalej „usługą” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Określony w Formularzu cen (Załącznik nr 1 do Umowy) wolumen przedmiotu zamówienia jest wolumenem
szacunkowym, a rzeczywisty zakres usług, jaki zostanie zlecony przez Zamawiającego w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość netto
Zleceń zrealizowanych w ramach niniejszej Umowy nie może być mniejsza niż 80% łącznego wynagrodzenia
netto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne
roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie określonym w zamówieniu realizacyjnym,
o którym mowa w §3 ust. 3 Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w WZ.
4. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki oraz
wiedzy zawodowej.
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§2
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Termin realizacji Umowy : do 31.12.2019r. z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Termin przystąpienia do realizacji Zleceń …………………………… (zgodnie z terminem zadeklarowanym przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym)
3. Umowa rozwiązuje się po zrealizowaniu usług na kwotę netto określoną w §4 ust. 1 Umowy lub
z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zależności od tego, które nastąpi pierwsze.
§3
ZASADY REALIZACJI USŁUG
1. Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją Umowy jest:
Oddział ……………..………………….. Tel.: ……………..…………………..
Rejon .……………..…………………. Tel.: .……………..………………….
2. Osobą uprawnioną po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją Umowy jest:
.……………..…………………. Tel.: ……………..…………………..
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień realizacyjnych, składanych
w formie zlecenia stanowiącego załącznik nr 2 pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, określających
miejsce i termin wykonania usługi, zwanych dalej „Zleceniami”.
4. Wykaz osób upoważnionych do składania Zleceń określa załącznik nr 4 do Umowy. Zmiana załącznika nr 4 do
Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.
5. Zamawiający wraz ze Zleceniem będzie przekazywał Szczegółowy zakres rzeczowy prac, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac związanych z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą
u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz
z zachowaniem wszelkich przepisów i zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający na wniosek
Wykonawcy niezwłocznie udostępni mu dokumenty określające ww. zasady.
7. Zamawiający upoważni Wykonawcę do dokonywania uzgodnień z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania
zgody na wykonanie usług. Wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
8. Każdorazowo przed rozpoczęciem usług Wykonawca i Zamawiający dokonają wspólnie czynności przekazania
placu budowy i sporządzą Protokół przekazania placu budowy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do
Umowy.
9. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, Harmonogram prac, zgodnie ze
wzorem ujętym w załączniku nr 8 do Umowy, w terminie minimum:
a. 14 dni przed rozpoczęciem wycinki niewymagającej wyłączenia linii,
b. 21 dni przed rozpoczęciem wycinki wymagającej wyłączenia linii.
Informację o statusie realizacji zatwierdzenia harmonogramu Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni
roboczych od daty jego otrzymania przez Zamawiającego.
10. Każdorazowo po zakończeniu zleconych usług, zostanie sporządzony przez komisję odbiorową powołaną przez
Zamawiającego Protokół odbioru prac, stanowiący załącznik nr 9 do Umowy.
11. Wykonawca przedstawi komisji, o której mowa w ust. 10, podpisane Oświadczenia wg załączników nr 10 i 11
o udostępnienie nieruchomości, na których zlecone usługi były wykonywane. Dodatkowo Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dokonał ww. uzgodnień ze wszystkimi właścicielami (w tym
współwłaścicielami) nieruchomości, na którym były prowadzone prace, oraz że uzyskał wszelkie wymagane
prawem zezwolenia właściwych organów administracji publicznej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 12 do Umowy.
12. Wykonawca nie ponosi opłat za przeprowadzenie pierwszego odbioru. Kosztami przeprowadzenia każdego
ponownego odbioru wynikającego z winy Wykonawcy, zostanie obciążony Wykonawca – zgodnie ze stawkami
ujętymi w cenniku usług pozataryfowych, obowiązującym na terenie działania Zamawiającego.
13. Wykonawca odpowiada za szkody, które w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wyrządzi Zamawiającemu lub
osobom trzecim.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów prawa w
zakresie ochrony środowiska, decyzji administracyjnych wydanych na ich podstawie w zakresie, w jakim dotyczą
one Wykonawcy.
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15. Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej
ochrony środowiska, w szczególności, w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i
składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym dotyczących emisji
wszelkich zanieczyszczeń.
16. Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu
umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach i zobowiązuje się do gospodarowania nimi zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
17. Wykonawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny
wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
negatywne dla środowiska skutki, które powstaną wskutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, a które zostaną stwierdzone w trakcie lub po realizacji przedmiotu Umowy.
18. Wykonawca zapoznał się z zasadami określonymi w Polityce Środowiskowej Grupy ENERGA dostępnymi na
stronie internetowej Zamawiającego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
§4
WARTOŚĆ UMOWY ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA
1. Łączna wartość Umowy, ustalona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, wynosi:
……………..………………… złotych netto (słownie: .……………..………………….……………..………………….
złotych netto).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane Zlecenie naliczane będzie każdorazowo według cen
jednostkowych netto wynikających z załącznika nr 1 do Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za realizację usług oraz wszystkie prace
towarzyszące, łącznie ze wszystkimi kosztami, które są niezbędne do poniesienia w związku z wykonywanymi
czynnościami, w tym także tymczasowe roboty, które są konieczne do wykonania, łącznie z kosztami
odszkodowań za zajęcie terenów koniecznych do wykonania prac czy opłatami publicznoprawnymi za wycinkę
drzew.
4. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług, należny zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Rozliczenie za wykonane Zlecenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu Zlecenia.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag i zastrzeżeń Protokół odbioru prac, o którym
mowa w §3 ust. 10.
6. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania Protokół
odbioru prac bez uwag i zastrzeżeń. Faktura musi zawierać nazwę nabywcy, tj. ENERGA-OPERATOR SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, NIP: 583-000-11-90, adres do korespondencji (nazwa i siedziba
oddziału) oraz numer Umowy (CRU Nr ……………), a także numer zamówienia SAP podany przez wyznaczoną
do współpracy osobę lub dane osoby ze strony Zamawiającego.
7. Zapłata należności będzie następowała w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze
VAT. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca i Zamawiający są czynnymi podatnikami podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP wskazanym
na wstępie Umowy.
9. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
10. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.) Strony ustalają, że będą stosowały faktury w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem
stanowiącym Załącznik nr 13 do Umowy, a w razie braku zgody Wykonawcy na powyższe, faktura VAT zostanie
doręczona na adres: Energa CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz.
§5
KARY UMOWNE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar
umownych:
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2.
3.
4.

5.

1.1.1. w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto wynikającego ze Zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w stosunku do terminu zakończenia wskazanego w Zleceniu,
1.1.2. w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto wynikającego ze Zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
1.1.3. za nieprzestrzeganie zasad określonych w §3 ust.6 w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto
wynikającego ze Zlecenia, za każde naruszenie,
1.1.4. w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w szczególności tych o których mowa w ust. 4.3. - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.
Zamawiający może dochodzić kar umownych z różnych tytułów, nawet bez wystąpienia szkody. Jeżeli wysokość
zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego dokumentu
obciążającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w niezrealizowanej części:
4.1. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub likwidacji Wykonawcy,
4.2. wydania postanowienia o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy
na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego,
4.3. stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, w tym:
4.3.1. gdy opóźnienie w realizacji usługi (któregokolwiek ze Zleceń) przekracza 14 dni,
4.3.2. naruszył przepisy i zasady, o których mowa w §3 ust. 6 i § 6 ust. 1 Umowy,
4.3.3. gdy nastąpi dwukrotny negatywny odbiór prac zgłoszonych przez Wykonawcę,
4.3.4. naruszył wymogu określone w § 6 ust. 4 Umowy.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie oraz zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających rozwiązanie.
§6
ZASADY POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych - niezależnie od formy
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania
2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści
i rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.
4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.
6. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na
piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.
7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust 1 i 2 przez te osoby trzecie oraz
odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne działania lub
zaniechania.
8. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji
Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich zasobów
elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 dni. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność
wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej
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czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie
uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
9. Postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,
o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.
10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 3 lat po
jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
11. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 Umowy za każde naruszenie dotyczące obowiązku
zachowania poufności.
§7
PODWYKONAWCY/OSOBY WYKONUJĄCE PRACE W IMIENIU WYKONAWCY
1. Wykonawca powierza podwykonawcom następujący zakres prac i czynności objętych przedmiotem Umowy:
a) ………………………………………………..
b) ……………………………………………….
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania,
w szczególności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem tych osób, oraz za zachowanie przez nie
tajemnicy przedsiębiorcy oraz innych tajemnic prawnie chronionych.
3. Zawarcie Umowy z podwykonawcą lub realizacja Umowy przez niego nie stwarza żadnych stosunków
zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, a w szczególności w zakresie
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez wykonawców.
4. Dopuszcza się zmianę podwykonawców lub osób, które w imieniu Wykonawcy wykonują powierzone zadania,
o ile Wykonawca przed taką zmianą poinformuje na piśmie Zamawiającego, przedstawiając dowody potwierdzające
spełnianie przez nich odpowiednich wymogów określonych w SIWZ. Zmiana wprowadzona przez Wykonawcę
z uchybieniem powyższego wymogu stanowi istotne naruszenie Umowy.
§8
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia Umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy (kontrakt i delikt) na sumę gwarancyjną nie niższą niż
…….... PLN.
2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię Umowy ubezpieczeniowej
(polisy), o której mowa w ust. 1
3. Jeżeli okres Umowy ubezpieczeniowej przedłożonej Zamawiającemu wygasa przed końcem okresu obowiązywania
Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia kolejnej Umowy ubezpieczeniowej na warunkach nie gorszych,
niż określona w ust. 1 i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, pod
rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 1.
4. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymaniem Umowy ubezpieczeniowej ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych oraz do przedstawienia
Zamawiającemu dowodów opłacenia składek w terminie14 dni od terminu płatności.
§9
ZAPISY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZONEJ USŁUGI
1. Wykonawca oświadcza, iż ma pełną wiedzę, że zamawiający świadczy usługi o powszechnym charakterze, których
przerwanie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa, w związku z czym ich dostępność nie
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może być zakłócona ani ograniczona w żaden sposób, chyba że takie zakłócenie wynika z okoliczności nie leżących
po żadnej ze Stron albo następuje wskutek decyzji Zamawiającego.
2. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1, wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialności
za działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którymi się posługuje, które mogłyby doprowadzić
do zakłóceń lub ograniczeń w świadczeniu przez Zamawiającego usług.
3. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkiej staranności i wdroży
regulacje wewnętrzne i rozwiązania techniczno-organizacyjne, które zapewnią ciągłość świadczeń objętych umową
na rzecz Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych audytów wdrożonych regulacji i rozwiązań
techniczno-organizacyjnych określonych w ust. 3.
§10
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie udzielania
zamówień w Energa-Operator SA, a także wystąpienia:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
(1) wystąpienie warunków atmosferycznych nietypowych dla danej pory roku, skutkujących niemożnością
wykonywania lub przeszkodami w terminowym wykonaniu Umowy, w tym dokonywanie odbiorów;
(2) nieprzewidziane w WZ warunki techniczne, terenowe i wodne;
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji/osób trzecich, w szczególności:
(1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp.;
(2) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego nie
przewidywano przy zawieraniu Umowy;
(3) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub
zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania
Umowy;
d) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby Umowy rozumieć należy
zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, których strony nie mogły przewidzieć przed
zawarciem Umowy, oraz których nie mogły uniknąć, ani którym nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia;
e) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy udzielone Zlecenia nie
osiągną wartości netto Umowy, o której mowa w §4 ust. 1 Umowy, jednak nie dłużej,
niż do momentu osiągnięcia tej wartości;
f)

powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można
usunąć w innych sposób, a zmiana umożliwi usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

g) zmiany stawek wysokości podatków od towarów i usług wpływające na wynagrodzenie umowne - o wartość
takiej zmiany w stosunku do wynagrodzenia.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
przenieść praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe obowiązujące
przepisy prawa w zakresie objętym umową. Umowa podlega prawu polskiemu.
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3. Ewentualne spory powstałe na gruncie Umowy Strony rozstrzygną polubownie, a w przypadku przekazania sprawy na
drogę sądową, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem §3 ust. 4 oraz § 7 ust. 4 Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy z oferty Wykonawcy ,
Załącznik nr 2 - Zlecenie prac,
Załącznik nr 3 - Szczegółowy zakres rzeczowy prac,
Załącznik nr 4 - Wykaz osób upoważnionych do składania Zleceń (pełnomocnictwo),
Załącznik nr 5 - Porozumienie,
Załącznik nr 6 - Upoważnienie,
Załącznik nr 7 - Protokół przekazania placu budowy,
Załącznik nr 8 - Harmonogram prac,
Załącznik nr 9 - Protokół odbioru prac,
Załącznik nr 10 - Oświadczenie zgody,
Załącznik nr 11 - Oświadczenie odmowy,
Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy,
Załącznik nr 13 - Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesłania faktur w formie elektronicznej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………

…………………………………
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Załącznik nr 1 - Formularz cenowy z oferty Wykonawcy (dołączyć wymagane dokumenty)
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Załącznik nr 2 do Umowy......./......../.... .../20.......
.....................dn....................
......../...../......../20......
ZLECENIE NR ......../......./.........../20…...
……………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
.………………………………………….
dotyczy: wycinki drzew, gałęzi, podszytów i podrostów wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi
W oparciu o §3 Umowy nr...............................z dnia........................,.r. zlecamy wykonanie
przedmiotu Umowy dla poniższych obiektów:
1. Linia...........kV.................................................................................................................
2. Linia...........kV.................................................................................................................
(należy wymienić wszystkie linie objęte pracami)
Prace należy wykonać w zakresie ujętym w załączniku nr 3 „Szczegółowy zakres rzeczowy prac”.
Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień...........................................r.
Termin zakończenia prac ustala się na dzień..........................................r.
Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy, Zamawiającego oraz Rejonu Dystrybucji właściwego dla wykonania przedmiotu
zamówienia, reprezentującego Zamawiającego, wynikają z zawartej Umowy nr.......................................
z dnia.........................r.
Oświadczamy, że ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 583-000-11-90
i jednocześnie upoważniamy Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym zleceniem oraz Umową, na podstawie której udzielono zlecenia, mają
zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawę prowadzi:
…………………………………………
tel: ……...............................
do wiadomości:
MZE
oMZE
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Załącznik nr 3 do Umowy ......./......../......./20.......
Szczegółowy zakres rzeczowy prac NR......../......./.........../200...
1. Linia .......kV.............................
Rodzaj usługi

Cena jednostkowa

Liczba / wielkość

Kwota za usługę

Wycinka drzew i krzewów (standardowa)

zł/ha

ha

zł

Wycinka pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Wycinka pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Suma

………………………….

zł

Ogółem kwota netto..................zł (słownie:..................................................................)
2. Linia .......kV............................
Rodzaj usługi

Cena jednostkowa

Liczba / wielkość

Kwota za usługę

Wycinka drzew i krzewów (standardowa)

zł/ha

ha

zł

Wycinka pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Wycinka pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Suma

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa

………………………….

Liczba / wielkość

zł

Kwota za usługę

Wycinka drzew i krzewów (standardowa)

zł/ha

ha

zł

Wycinka pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Wycinka pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Suma

………………………….

zł

Ogółem kwota netto..................zł (słownie:...................................................................)
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Łącznie wszystkie linie objęte zleceniem (suma 1 ÷ 2):
Rodzaj usługi

Cena jednostkowa

Liczba / wielkość

Kwota za usługę

Wycinka drzew i krzewów (standardowa)

zł/ha

ha

zł

Wycinka pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Wycinka pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Suma

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa

………………………….

Liczba / wielkość

zł

Kwota za usługę

Wycinka drzew i krzewów (standardowa)

zł/ha

ha

zł

Wycinka pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Wycinka pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - las

zł/szt.

szt.

zł

Chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

Suma

………………………….

zł

Ogółem kwota netto............................ zł
(słownie:......................................................................................................................)

Strona 3 z 24

Załącznik nr 4 do Umowy......./......../.... .../20.......
.....................dn....................
......../...../......../20......
Wykaz osób upoważnionych do składania Zleceń.

LP.

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
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Załącznik nr 5 do Umowy......./......../......./20.......
POROZUMIENIE NR ......../........../........./20.....
dotyczące współpracy brygad prowadzących wycinkę drzew pod liniami energetycznymi
Porozumienie zawarte w dniu..........................................pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitałem
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400,00 zł, REGON 190275904, Oddziałem
Oddziałem w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130
reprezentowanym przez:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………
reprezentowaną przez:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
Prace związane z wycinką drzew na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku prowadzone są zgodnie z
obowiązującą
Instrukcją
Organizacji
Bezpiecznej
Pracy
przy
urządzeniach
elektroenergetycznych
w ENERGA-OPERATOR SA, zwanej dalej „Instrukcją”, z zachowaniem wszelkich przepisów i zasad BHP.

1.

2.
3.

4.

§2
Wykonawca do realizacji przedmiotu Umowy powinien dysponować pracownikami posiadającymi wiedzę na temat
zagrożeń związanych z tymi pracami, w szczególności z wykonywaniem prac w pobliżu znajdujących się pod
napięciem urządzeń elektroenergetycznych.
Do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną (świadectwo kwalifikacyjne „D” b.o.n.),
posiadającą kwalifikacje odpowiednie do realizacji prac wycinkowych, zwaną dalej „Kierującym Pracami”.
Wykonawca zapewni wykonanie przez Kierującego Pracami wszystkich niezbędnych czynności wymaganych
w związku z realizacją przedmiotu Umowy i ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone przez
Kierującego Pracami w tym zakresie.
Kierujący Pracami powinien w szczególności:
a) dokonać w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego ustaleń miejsca, zakresu oraz terminu wykonywania
prac,
b) nadzorować przestrzeganie przez pracowników Wykonawcy przepisów BHP, w tym zapoznać pracowników
z Instrukcją,
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c) zapewnić wykonywanie prac w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami
Zamawiającego,
d) zapewnić środek łączności z miejsca wykonywania prac z Dyspozytorem Centralnej/Regionalnej Dyspozycji Mocy
Zamawiającego.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wykonującym prace wycinkowe będące przedmiotem Umowy
sprzęt ochronny, odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń.
6. Wykonawca w szczególności ma obowiązek zapewnić do mocowania pił drążki izolacyjne (posiadające aktualne
badania) o napięciu znamionowym równym lub wyższym od napięcia znamionowego linii elektroenergetycznej,
przy której wykonywane są prace, zarówno z poziomu ziemi jak i z drabin czy podnośników.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
BHP, wymagań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz pozostałych uregulowań obowiązujących
u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do
wstrzymania prowadzonych prac i nałożenia kary zgodnej z Umową.
§3
1. W przypadku prowadzenia prac wycinkowych bez wyłączeń linii i bez polecenia na pracę z zachowaniem minimalnego
odstępu (w [m]) w powietrzu (jest to odległość od najbliższego przewodu lub nieosłoniętej części pod napięciem
urządzenia elektroenergetycznego każdej części ciała, stosowanych narzędzi, sprzętu oraz elementów drzew - koron,
gałęzi, itp.) dla linii WN 110 kV: 15 m; dla linii SN 20-30 kV: 10 m; dla linii SN 15 kV: 5 m; dla linii nN 0,4 kV: 3 m.
zarówno dla prac realizowanych przez osoby uprawnione jak i nieuprawnione, przedmiotowe prace odbywają
się na podstawie zgłoszenia:
a) Kierujący Pracami codziennie przed przystąpieniem do pracy zgłasza rozpoczęcie pracy Dyspozytorowi
Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy zgodnie z przedstawionym harmonogramem (§3 Umowy
ust. 9).
b) Zgłoszenia mogą być osobiste w Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy, radiowe lub
telefoniczne.
i. RDM tel. …………………………….
ii. CDM tel. ……………………………
c) Przystąpienie zespołu do wycinki może nastąpić dopiero po potwierdzeniu powyższego przez Dyspozytora
Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy. Na liniach WN oraz SN, przy których wykonywana jest
wycinka zostaje odstawiona automatyka SPZ.
d) Bezpośrednio po zakończeniu w danym dniu wycinki Kierujący Pracami zgłasza zakończenie pracy Dyspozytorowi
Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy w sposób i w formie jak zgłoszenie rozpoczęcia prac.
2. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak nienormalnej pracy linii (iskrzenie, uszkodzenia izolatorów lub
słupów, nisko zwisające, leżące na konstrukcji bądź ziemi przewody linii itp.) Kierujący Pracami ma obowiązek
natychmiast przerwać pracę i niezwłocznie zawiadomić Dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej
Dyspozycji Mocy.
§4
1. W przypadku prowadzenia prac wycinkowych bez wyłączeń linii z zachowaniem minimalnego odstępu (w [m])
w powietrzu (jest to odległość od najbliższego przewodu lub nieosłoniętej części pod napięciem urządzenia
elektroenergetycznego każdej części ciała, stosowanych narzędzi, sprzętu oraz elementów drzew – koron, gałęzi, itp.)
dla linii WN 110 kV: 2 m; dla linii SN 20-30 kV: 1,4 m; dla linii SN 15 kV: 1,2 m; dla linii nN 0,4 kV: 0,5 m. pod
warunkiem, że prace wykonywane są przez osoby uprawnione lub osoby nieuprawnione pod nadzorem,
przedmiotowe prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego.
2. W przypadku prowadzenia prac wycinkowych, w sytuacji braku możliwości zachowania minimalnego odstępu (w [m])
w powietrzu (jest to odległość od najbliższego przewodu lub nieosłoniętej części pod napięciem urządzenia
elektroenergetycznego każdej części ciała, stosowanych narzędzi, sprzętu oraz elementów drzew – koron, gałęzi, itp.)
dla linii WN 110 kV: 2 m; dla linii SN 20-30 kV: 1,4 m; dla linii SN 15 kV: 1,2 m; dla linii nN 0,4 kV: 0,5 m. pod
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warunkiem, że prace wykonywane są przez osoby uprawnione lub osoby nieuprawnione pod nadzorem,
przedmiotowe prace należy wykonywać każdorazowo z wyłączeniem linii na podstawie polecenia pisemnego.
3. Polecenie pisemne powinno być wystawione dla uprawnionego pracownika Wykonawcy:
a) kierującego zespołem - w przypadku wykonywania prac wycinkowych przez zespół, w skład którego wchodzą
wyłącznie osoby uprawnione,
b) nadzorującego - w przypadku wykonywania prac wycinkowych przez zespół, w skład którego wchodzą osoby
nieuprawnione,
4. Wyłączenie linii może nastąpić na okres czasu nie dłuższy niż 4 godziny oraz z powiadomieniem odbiorców
o wyłączeniu przez Zamawiającego minimum na 5 dni przed planowaną wycinką.
§5
Brak zgłoszenia się zespołu przed przystąpieniem do przeprowadzenia prac wycinkowych wyklucza rozpoczęcie prac.
Każde przystąpienie do wykonywania prac wycinkowych bez zgłoszenia traktuje się jako samowolne przystąpienie do
pracy niezgodne z ww. zasadami prowadzące do wstrzymania dalszych robót oraz stanowi rażące naruszenie Umowy
uzasadniające jej rozwiązanie oraz naliczenie kary umownej. Takie same konsekwencje obowiązują w przypadku nie
zgłoszenia do dyspozytora służb ruchu zakończenia pracy w danym dniu przez zespół wykonujący prace wycinkowe.
§6
Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do Umowy......./......../......./20.......
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w …………………………………..
Rejon...............................................
………………………………………………………
NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068
UPOWAŻNIENIE
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku upoważnia Pana __________ __________, d.o. ___ _____, PESEL
_________________, do występowania w imieniu Spółki:
1) przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na
usunięcie

drzew

lub

krzewów

z

nieruchomości,

lub

wykonanie

zabiegów

pielęgnacyjnych

w obrębie koron drzew – niezbędnych dla dotrzymania obowiązku utrzymywania we właściwym stanie
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu zgodności z wymaganiami przepisów,
w szczególności o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (art. 9c ust. 3 pkt 2 i art. 51 ustawy - Prawo
energetyczne),
2) przed właścicielami i posiadaczami nieruchomości, w celu uzgodnienia usunięcia drzew i krzewów, wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew oraz wykonania na nieruchomości innych, niezbędnych czynności
z tym związanych,
3) przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach uzyskiwania danych osobowych właścicieli
nieruchomości (wypisów z Rejestrów gruntów), na których ma być wykonywana wycinka celem uzgodnień wejścia
w teren (art. 23 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29.08.2007 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922
ze zmianami).
Niniejsze upoważnienie:
1) ważne jest wraz z aktualnym zleceniem na wykonanie prac,
2) nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień,
3) nie uprawnia do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec ENERGA-OPERATOR SA,
4) wygasa __.__.____, chyba że zostanie wypowiedziane wcześniej.
Prokurenci Oddziałowi:
1. ____________________ – ____________________,
2. ____________________ – ____________________.
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Załącznik nr 7 do Umowy.......I........I......./20.......
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY
z dnia.....................................................
dotyczy: wycinki drzew, gałęzi i podrostów wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi
Zamawiający-przekazujący – ENERGA-OPERATOR SA Oddział w …………………………………, reprezentowany przez:
1. Przedstawiciel oMZE/Rejonu..................-.............................................
2. Przedstawiciel oMZE/Rejonu..................-......,......................................
Wykonawca-przejmujący, reprezentowany przez:
1. Przedstawiciel Wykonawcy............................................................
2. Przedstawiciel Wykonawcy..................-.........................................
Komisja w powyższym składzie ustala:
Prace zostaną wykonane zgodnie z Umową nr............................. z dnia.................. oraz ze zleceniem nr ......
.............................................................../20……......z dnia..........................r.
Linie objęte pracami: 1. linia.......kV...................-.......................

Rodzaj usługi

2. linia.......kV................-....................

Linia nr 1

Linia nr 2

Łącznie

ilość

ilość

ilość

wycinka podstawowa

ha

ha

ścięcie pojedynczego drzewa w lesie

szt.

szt.

ha
szt.

ścięcie pojedynczego drzewa poza lasem

szt.

szt.

szt.

cięcie techniczne (chirurgia) w lesie

szt.

szt.

szt.

cięcie techniczne (chirurgia) poza lasem

szt.

szt.

szt.

szacowane uzgodnienie wycinki

szt.

szt.

szt.

Rodzaj usługi

Linia nr 1

Linia nr 2

Łącznie

ilość

ilość

ilość

wycinka podstawowa

ha

ha

ha

ścięcie pojedynczego drzewa w lesie

szt.

szt.

szt.

ścięcie pojedynczego drzewa poza lasem

szt.

szt.

szt.

cięcie techniczne (chirurgia) w lesie

szt.

szt.

szt.

cięcie techniczne (chirurgia) poza lasem

szt.

szt.

szt.

szacowane uzgodnienie wycinki

szt.

szt.

szt.

Termin prowadzenia prac dla linii 1. ustala się od dnia....................................do dnia......................................
Sposób likwidacji urobku: przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie (właściwe należy podkreślić) w sposób uzgodniony z właścicielem terenu.
Termin prowadzenia prac dla linii 2. ustala się od dnia....................................do dnia..............,.......................
Sposób likwidacji urobku: przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie (właściwe należy podkreślić) w sposób uzgodniony z właścicielem terenu.
Pozostałe ustalenia.....................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i przekazano/nie przekazano (niepotrzebne skreślić) plac budowy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 8 do Umowy......./......../......./20.......
HARMONOGRAM PRAC

LP. NAZWA LINII (ODGAŁĘZIENIA)

NAZWA ZABIEGU

TERMIN PRAC
ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE GODZINY WYŁĄCZEŃ UWAGI

LP. NAZWA LINII (ODGAŁĘZIENIA)

NAZWA ZABIEGU

TERMIN PRAC
ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE

SPORZĄDZIŁ:

oMZE/orMZE - UZGODNIŁ:

GODZINY WYŁĄCZEŃ UWAGI

PRZYGOTOWANIE RUCHU
PRZYJĄŁ:
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Załącznik nr 9 do Umowy.......I........I......./20.......
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
z dnia...................................................
Skład komisji:
1. Przewodniczący (przedstawiciel oMZE/Rejonu)

-...................................................................

2. Przedstawiciel oMZE/Rejonu

-....…............................................................

3. Przedstawiciel Wykonawcy

-...................................................................

4. ..................................................

-...................................................................

Linie objęte pracami: 1. linia.....,.kV...................-.......................

2. Linia.......kV.................-....................

Praca została/nie została (niepotrzebne skreślić) wykonana zgodnie z Umową nr...........................................
z dnia.................. oraz ze zleceniem nr..................................................../20…........z dnia .......................... r.
Termin prowadzenia prac dla linii 1. od dnia.............................. do dnia.....................................
Sposób likwidacji urobku: przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny
lub
gałęzi,
rozdrabnianie,
........................................(właściwe
podkreślić
lub
dopisać)
w sposób uzgodniony/nie uzgodniony (niepotrzebne skreślić) z właścicielami terenów.
Termin prowadzenia prac dla linii 2. od dnia.............................. do dnia.....................................
Sposób likwidacji urobku: przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz
drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, ........................................ (właściwe podkreślić lub dopisać)
w sposób uzgodniony/nie uzgodniony (niepotrzebne skreślić) z właścicielami terenów.

Rodzaj usługi

Cena
jednostkowa

Linia 1
Kwota
za
usługę
ilość

Linia 2
Kwota
za
usługę
ilość

Łącznielinia 1 i 2
ilość

Kwota za
usługę

wycinka podstawowa

zł/ha

ha

zł

ha

zł

ha

zł

ścięcie pojedynczego drzewa w lesie

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

ścięcie pojedynczego drzewa poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

cięcie techniczne (chirurgia) w lesie

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

cięcie techniczne (chirurgia) poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

uzgodnienie wycinki

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

RAZEM

zł

Rodzaj usługi

Cena
jednostkowa

Linia 1
Kwota
za
usługę
ilość

zł
Linia 2
Kwota
za
usługę
ilość

zł
Łącznielinia 1 i 2
ilość

Kwota za
usługę

wycinka podstawowa

zł/ha

ha

zł

ha

zł

ha

ścięcie pojedynczego drzewa w lesie

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

ścięcie pojedynczego drzewa poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

zł

cięcie techniczne (chirurgia) w lesie

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

cięcie techniczne (chirurgia) poza lasem

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

uzgodnienie wycinki

zł/szt.

szt.

zł

szt.

zł

szt.

zł

RAZEM

zł

zł

zł
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Ogółem kwota netto....................zł (słownie:...............................................................................................)
Uwagi:.................................................................................................................................................................................
Załączniki do protokołu:

WYKONAWCA

1. Zlecenie,

2. Uzgodnienia z właścicielami gruntów,

3...................................

KOMISJA ODBIOROWA ZAMAWIAJĄCEGO

1......................................

1................................................

2......................................

2................................................
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Załącznik nr 10 do Umowy ......./ ............ /.. ...... /20.

….…………………dn. ………………..
…………………………………………….
Imię i Nazwisko
…………………………………………….
……………………………………………..
adres

OŚWIADCZENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie prac na zieleni, w tym usunięcie

drzew i gałęzi wzdłuż linii

elektroenergetycznej, przebiegającej przez teren pozostający moją własnością, zgodnie wymaganiami Polskich
Norm dotyczących odległości drzew i gałęzi od napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz stwarzających
zagrożenie dla pracy linii oraz dla zdrowia i życia ludzi.

Oświadczam, że po przeprowadzonej wycince uzyskany urobek *:

uprzątnę i zagospodaruję własnym kosztem i staraniem,
uprzątnie i zagospodaruje Wykonawca przeprowadzający prace.

……………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* zaznaczyć krzyżykiem właściwy dla oświadczenia wariant
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Załącznik nr 11 do Umowy......./......../....../20.......
.................................................dnia.....................
……………………………….
Imię i Nazwisko
………………………………
………………………………
………………………………
(adres)

OŚWIADCZENIE ODMOWY
Oświadczam, że pomimo poinformowania mnie o konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i gałęzi pod linią
elektroenergetyczną ............ kV ...................................................................., przebiegającą przez teren pozostający moją
własnością, nie wyrażam zgody na przeprowadzenie ww. prac.
Jednocześnie jestem świadomy zagrożeń porażeniowych i pożarowych wynikających z uniemożliwienia pracownikom
.……………………………………………………………. zachowania wymagań Polskich Norm dotyczących odległości drzew
i gałęzi od napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz potencjalnych zagrożeń od drzew niebezpiecznych i w złym
stanie zdrowotnym.
……………………………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku odmowy podpisu oświadczenia pracownik przedstawiający niniejsze oświadczenie zobowiązany jest do
sporządzenia notatki opisującej okoliczności odmowy podpisania oświadczenia.

………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

…………………………….
(podpis)

…………………………….
(podpis)
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Załącznik nr 12 do Umowy......./......../....../20.......
.................................................dnia.....................
………………………..………. . dnia ____.____.________r.
miejscowość
………………………………………………………………….
przedsiębiorca
………………………………………………………………..
adres

Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu prac
Niniejszym oświadczam, że zakończyłem prace realizowane na Zlecenie nr ____________.
Prace wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w załączniku do Zlecenia.
Oświadczam również, że dokonałem niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami terenów, na których
prowadzono prace, oraz że uzyskałem niezbędne decyzje właściwych organów administracji publicznej
zezwalające na usunięcie drzew.
W załączeniu do niniejszego oświadczenia przekazuję komplet oryginałów ww. uzgodnień oraz decyzji
zezwalających na usunięcie lub prowadzenie cięć technicznych drzew.
Załączniki:
1. Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości - ___ szt.
2. Decyzje zezwalające na usunięcie lub wykonanie cięć technicznych drzew - ___ szt.
..........................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 13 do Umowy......./......../......./20.......

