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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
/siwz/
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 - tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zmianami) .

Zatwierdzam

Dyrektor LZD
Józef Bogacz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica Zdrój tel. /18/ 471 20 68, fax /18/ 477 77 70,
e-mail: lzdkrynica@ur.krakow.pl, NIP: 675-000-21-18 zwany dalej „zamawiającym”
zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą „ Opracowanie
projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 20182027 wraz z prognozą oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko.” zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.
zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
Ustawy Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem
przepisów, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie ar.11 ust.8 ustawy pzp oraz zastosowania art.5 ustawy pzp.
Nazwy i kody, dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:
Kody CPV: 77231900-7 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400-8 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż
powodowanych przez branżę budowlaną

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego
w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą oddziaływania projektu
uproszczonego planu na środowisko.
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1.1.

Ogólne dane o Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju:

Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie o powierzchni ogólnej 6426,78 ha w tym powierzchnia leśna: 6293,42
ha użytki rolne: 124,07 ha, leży na wysokości pomiędzy 500 a 1114 m n.p.m.
W całości położony jest w granicach województwa małopolskiego, powiatu
nowosądeckiego, w obrębie dwóch gmin: Krynica-Zdrój (miasto i obszar wiejski) –
4722,67 ha oraz Muszyna – 1704,11 ha, łączni na obszarze 10 obrębów
ewidencyjnych.
Składa się z jednego obrębu leśnego – Krynica.
Sieć obszarów Natura 2000 w Leśnym Zakładzie obejmuje:
- SOO „Ostoja Popradzka” (siedliskowa)PLH 120019 - 6422,52ha to tereny
LZD (Nie posiada obowiązującego planu zadań ochronnych)
- Obszar Natura 2000 „Krynica” (kolonia nietoperzy) PLH 120039 - 4,26 ha
na terenie LZD (posiada obowiązujący planu zadań ochronnych).
- OSO „Beskid Niski” (ptasia) PLB 180002 - 612,49 ha w granicach LZD
(nie posiada obowiązującego planu zadań ochronnych).
W stanie posiadania Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju znajduje
się około 500 działek ewidencyjnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy prac wykaz
działek ewidencyjnych na których należy wykonać prace będące przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ( +/ - ) do 30 ha powierzchni oraz
( + / - ) 50 sztuk działek ewidencyjnych opracowania, które mogą być wynikiem
weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, kupna/sprzedaży)
w trakcie wykonywania prac urządzeniowych.

2.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Pracami należy objąć wszystkie grunty (leśne i nieleśne) pozostające w stanie
posiadania Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju, wg wykazu działek
ewidencyjnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Głównymi materiałami wynikowymi wykonanych prac będą:
1. projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w KrynicyZdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą oddziaływania projektu
uproszczonego planu na środowisko, zwany częścią pierwszą
2. dokumentacja urządzeniowo-ewidencyjna dla Zamawiającego, zwana częścią
drugą.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 (upul) będzie dokumentem
formalnym, który zostanie przedstawiony Staroście nowosądeckiemu do
zatwierdzenia. Zawartość tego dokumentu musi odpowiadać wymogom określonym
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz.1302).
Dokumentacja urządzeniowo-ewidencyjna dla Zamawiającego będzie natomiast
dokumentem zawierającym opis, część kartograficzną wraz z bazami danych dla
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wszystkich gruntów pozostających w stanie posiadania LZD (czyli gruntów
uwzględnionych w upul oraz wszystkich pozostałych gruntów nieleśnych nie ujętych
w upul).
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 (upul) wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko obejmował będzie
wyłącznie lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia, natomiast dokumentacja
urządzeniowo-ewidencyjna zawierała będzie wszystkie grunty (leśne i nieleśne)
pozostające w stanie posiadania LZD.
Wobec powyższego w upul uwzględnione zostaną następujące grunty:
 wszystkie grunty będące w stanie posiadania LZD oznaczone w ewidencji
gruntów jako Ls (niezależnie od stanu na gruncie);
w przypadku stwierdzenia w trakcie prac taksacyjnych, że dany grunt nie posiada
charakteru lasu, Wykonawca sporządzi ich wykaz, który przedstawi Zamawiającemu.
Zamawiający w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wykazu przedstawi
Wykonawcy decyzję o sposobie ujęcia gruntu w upul.
 grunty nieleśne na których w trakcie prac taksacyjnych Wykonawca stwierdzi
występowanie lasu spełniającego ustawowe kryterium określone w art. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn.
zm.);
w przypadku zinwentaryzowania w trakcie prac taksacyjnych takich gruntów,
Wykonawca sporządzi ich wykaz zawierający opis taksacyjny, który przedstawi
Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wykazu
przedstawi Wykonawcy decyzję o ewentualnym ujęciu gruntu w upul.
 grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia;
wykaz gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia zostanie uzgodniony
z Zamawiającym. Warunkiem ujęcia takiego gruntu w upul będzie jego przeznaczenie
do zalesienia opisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wykazy rozbieżności przekazywane Zamawiającemu celem ustalenia sposobu
ujęcia danego gruntu w upul, a także ostateczne wykazy niezgodności oraz
rozbieżności między danymi ewidencyjnymi a stanem na gruncie, które stanowić będą
integralną część upul, mają każdorazowo określać stan wg ewidencji gruntów
i budynków, stan na gruncie, powierzchnię oraz przeznaczenie danego gruntu
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wyłączenia taksacyjne wchodzące w skład upul należy w ramach oddziałów
oznaczyć kolejnymi literami wg zasad obowiązujących w urządzaniu lasu .
Wyłączenia niewchodzące w skład upul, które będą ujęte w dokumentacji
urządzeniowo-ewidencyjnej dla Zamawiającego (a więc grunty nieleśne, pozostające
w użytkowaniu nieleśnym), należy w ramach oddziałów oznaczyć literami
z wyróżnikiem „n”.
Przykładowo jeśli w danym oddziale znajdować się będzie 5 wyłączeń, z których 3
wchodzić będzie w skład upul, otrzymają one oznaczenia od „a” do „c”, a pozostałe 2
wyłączenia, ujęte wyłącznie w dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej dla
Zamawiającego, otrzymają oznaczenia „an” oraz „bn”.
Częścią
składową
dokumentacji
urządzeniowo-ewidencyjnej
dla
Zamawiającego będą rozszerzone w stosunku do wykazów z upul wykazy
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niezgodności i rozbieżności między danymi ewidencyjnymi a stanem na gruncie.
Wykazy te mają być sporządzone w taki sposób, aby w sposób jednoznaczny
rozliczały całkowitą powierzchnię działek ujętych w wykazach oraz wskazywały
rozdaj i klasę użytkowania gruntów i ich powierzchnię wg ewidencji (stan stary) oraz
wg stanu na gruncie (stan nowy).
2.1 Prace przygotowawcze – pozyskanie i weryfikacja materiałów źródłowych:
- Stan posiadania – Wykonawca pozyska z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego komplet dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów
i budynków niezbędnych do udokumentowania stanu posiadania Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju ( mapa ewidencyjna i wypis z rejestru
gruntów).
Pozyskany materiał będzie stanowił podstawę do opracowania przedmiotu
zamówienia. W szczególności wszystkie mapy wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia należy wykonać w oparciu o pozyskaną mapę ewidencyjną, a nr
działek ewidencyjnych, określenie użytków gruntowych i ich klas oraz
powierzchnię (działek i użytków) należy przyjąć za rejestrem gruntów.
- Wykonawca
pozyska
z
państwowego zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego najnowszą istniejącą w zasobie ortofotomapę obszaru na
którym położony jest Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju, a także
numeryczny modelu terenu.
- Wykonawca pozyska od właściwych podmiotów wszystkie pozostałe
niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia materiały i dane, w tym
między innymi informacje dotyczące: dotychczasowego rozpoznania siedlisk
przyrodniczych, podstawowych danych o obszarach chronionych utworzonych na
gruntach LZD lub w ich pobliżu, podstawowych założeń polityki
zagospodarowania przestrzennego regionu oraz regionalnych strategiach rozwoju.
- Wszystkie pozyskane materiały zostaną poddane przez Wykonawcę analizie
i weryfikacji. W ich ramach Wykonawca sprawdzi kompletności i poprawności
danych z zakresu ewidencji gruntów na potrzeby przedmiotu zamówienia
(spójność zapisów w rejestrze gruntów z mapą ewidencji gruntów i budynków,
kompletność stanu posiadania).
Syntetycznym efektem analizy i weryfikacji pozyskanego materiału źródłowego
będzie przygotowanie materiałów do prac terenowych dla taksatorów, w tym
przede wszystkim map poszczególnych oddziałów zawierających wszelkie
niezbędne do prawidłowego wykonania prac terenowych informacje. Mapy te
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do
prac terenowych.
Wszelkie wymienione powyżej, pozyskiwane z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dane i materiały należy pozyskać w sposób
umożliwiający korzystanie z tych danych i materiałów przez LZD bez
jakichkolwiek ograniczeń. W związku z tym Zamawiający będzie wymagał od
Wykonawcy przedstawienia licencji wystawionej przez właściwy podmiot
prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny upoważniający LZD
Krynica-Zdrój do wykorzystywania danych i materiałów zasobu oraz ich
pochodnych bez jakichkolwiek ograniczeń.
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Wykonawca uwzględni w upul wszelkie zmiany stanu posiadania o których
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 15 czerwca 2017 roku.
2.2 Prace terenowe
Informacje wstępne:
Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju posiada Operat Siedliskowy,
wykonany w latach 2006-2007, wg stanu na 1 stycznia 2008 roku. Na potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia zakłada się, że wykonawca prac urządzeniowych
oprze się w całości na ww. Operacie Siedliskowym z 2008 roku. W przypadku
stwierdzenia podczas taksacji istotnej niezgodności pomiędzy opisanym typem
siedliskowym lasu (TSL), a rzeczywistym potencjałem siedliska, taksator zaproponuje
zmianę TSL.
Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju posiada Opracowanie
fitosocjologiczne dla obszaru LZD wykonane w latach 1977-1987 pod kierunkiem
W. Różańskiego. Dla potrzeb PUL na lata 2008-2017 przetransponowano dane z ww.
Opracowania fitosocjologicznego do LMN tworząc warstwę zbiorowisk roślinnych.
Dane te zostaną przekazane Wykonawcy w celu ich przyjęcia w całości do prac
urządzeniowych, bez ich oceniania lub dokonywania korekt w ich opisie. Granice
zbiorowisk roślinnych, które w sposób istotny rozdzielają powierzchnię obecnych
wyłączeń (pododdziałów) będą podstawą do utworzenia oraz opisania dodatkowych
(nowych) pododdziałów.
Posiłkując się wytycznymi z § 22 IUL Wykonawca w wyłączeniach taksacyjnych
z rozpoznanymi zbiorowiskami roślinnymi wyróżnionymi w randze zespołów
roślinnych zamieści kody tych zespołów. Dodatkowo w wyłączeniach z rozpoznanymi
leśnymi siedliskami przyrodniczymi, dla ochrony których wyznaczono na tym terenie
obszary Natura 2000, kod TSL zostanie rozszerzany o kod leśnego siedliska
przyrodniczego (LSP).
Wykonawca w oparciu o dane z w/w opracowania fitosocjologicznego oraz wyniki
prac taksacyjnych, sporządzi wykaz siedlisk priorytetowych - przedmiotów ochrony
w obszarach NATURA 2000 (dotyczyć to będzie głównie: 91E0-6 nadrzeczna olszyna
górska, 91E0-7 bagienna olszyna górska).
Podstawowe dane o obszarach chronionych utworzonych na gruntach LZD lub
w ich pobliżu, zostały podane w Protokole z Komisji Założeń Planu (KZP).
Dane te Wykonawca porówna z danymi uzyskanymi z RDOŚ bądź Urządów Gmin,
Starostw, Parku Krajobrazowego itp. Po weryfikacji przywołanych danych
Wykonawca i Zamawiający dokonają ostatecznych ustaleń dotyczących sposobu ich
ujęcia w przedmiocie zamówienia, co zostanie potwierdzone spisaniem
odpowiedniego protokołu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać wszystkie
bieżące zmiany stanu prawnego dotyczące obszarów chronionych utworzonych na
gruntach LZD lub w ich pobliżu, zaistniałe do dnia 15.06.2017 r.
Główne informacje o podstawowych założeniach polityki zagospodarowania
przestrzennego regionu oraz regionalnych strategiach rozwoju zostały podane
w protokole z KZP. Wykonawca oceni założenia podane w tych dokumentach oraz
krótko odniesie się do nich w Opisaniu ogólnym (Elaboracie). Ze względu na
możliwość pojawienia się nowych lub uaktualnionych dokumentów dotyczących tych
zagadnień przewiduje się wspólne (Wykonawca i Zamawiający) protokolarne
odniesienie się do nich, które powinno dotyczyć stanu na dzień 15.06.2017 r.
Wykonawca udokumentuje wykonanie prac terenowych poprzez rejestrację
miejsca i czasu pracy pracowników terenowych za pomocą odbiorników GPS (ścieżki
przejścia taksatorów do wglądu zamawiającego) oraz poprzez wykonanie
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dokumentacji fotograficznej. Fotografię (minimum 1) należy wykonać w każdym
wydzieleniu. Dodatkowo sfotografować należy także inne istotne elementy zauważone
w trakcie prac terenowych.
Prace taksacyjne:
Prace taksacyjne należy wykonać zgodnie z podstawowymi wytycznymi
podanymi w „Instrukcji urządzania lasu” (IUL), która jest załącznikiem do
Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada
2011 r., obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia
21 listopada 2011 r. (IUL, cz. I od § 11 do § 47). Uzupełniające wytyczne do sposobu
wykonania prac taksacyjnych podane są w Protokole z KZP, która odbyła się w dniu
2 marca br. Zakłada się możliwość protokolarnego wspólnego uszczegółowienia
zapisów z KZP, zwłaszcza w oparciu o wyniki trwających prac terenowych.
Uszczegółowienia te nie mogą dotyczyć istotnych zmian zakresu prac taksacyjnych
określonych w SIWZ i KZP.
Zgodnie z protokołem z KZP należy zinwentaryzować drzewostany
o strukturze przerębowej lub zbliżonej do niej i utworzyć z nich dodatkową grupę,
nadając im cechę – „drzewostany o strukturze przerębowej lub zbliżonej do niej”.
Założenia wg których drzewostany mają być kwalifikowane do tej cechy oraz
wskazania co do planowanych w nich zabiegów będą określone przez zespół złożony
z pracowników LZD i Wydziału Leśnego UR w Krakowie, a następnie przekazane
Wykonawcy przed przystąpieniem do prac terenowych.
W czasie prac taksacyjnych należy dążyć do łączenia dotychczasowych
wyłączeń w duże pododdziały, dostosowując je do granic działki ewidencyjnej, należy
przyjąć zasadę iż wydzielenie może znajdować się tylko w granicach jednej działki
ewidencyjnej, a granice ich opierać na wyraźnych szczegółach liniowych (drogi,
potoki, ścieżki, grzbiety górskie itp.), tak by ich identyfikacja w terenie była łatwa
i wyraźna. Dodatkowo w przyjmowaniu granic pododdziałów należy korzystać
z ortofotomapy. W związku z tym nie stwierdza się potrzeby oznaczania granic
pododdziałów.
Ze względu na wykorzystanie w pracach taksacyjnych ortofotomapy zakłada
się korektę powierzchni poszczególnych pododdziałów, miejscami bardzo istotną.
Zmiany powierzchni dotyczące najistotniejszych pododdziałów należy na bieżąco
zgłaszać Dyrektorowi LZD. Zagadnienie to należy omówić w Elaboracie, łącznie ze
wskazaniem „nowych” powierzchni w odniesieniu do np.: form ochrony przyrody,
drzewostanów doświadczalnych, stref uzdrowiskowych itp.
Inwentaryzacja zasobów drzewnych:
Inwentaryzację zasobów drzewnych należy wykonać zgodnie z podstawowymi
wytycznymi podanymi w w/w IUL (cz. I, § 48 - § 60 oraz § 62).
Warstwy stratyfikacyjne ustalone będą na bazie wykonanych nowych opisów
taksacyjnych. W trakcie tych prac pomiarem miąższości objąć należy wszystkie
drzewa o pierśnicy od 7 cm, bez rozbijania mierzonych drzew na poszczególne
warstwy drzewostanu.
Zgodnie z ww. § 62 (IUL) należy wykonać uzupełniające pomiary drewna
drzew martwych.
Środki powierzchni kołowych powinny być oznakowane poprzez wbicie
metalowego pręta o średnicy przekroju nie mniejszej niż 16 mm oraz długości nie
mniejszej niż 32 cm. Pręt winien być wbity w grunt w taki sposób, aby ponad
powierzchnię gruntu wystawał fragment pręta długości około 7 cm. Wystający
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fragment pręta winien być pomalowany farbą w kolorze czerwonym oraz zaznaczony
w terenie palikiem drewnianym pomalowanym na kolor czerwony. Dodatkowo
drzewo położone blisko środka powierzchni, o odpowiednio dużych wymiarach,
winno mieć namalowaną obrączkę w kolorze czerwonym wraz ze wskaźnikiem
kierunku do środka powierzchni („krawat”) i odległości czoła oznaczonego drzewa od
środka powierzchni w cm.
Wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia środków wszystkich powierzchni
kołowych odbiornikiem GPS.
Po wykonaniu prac związanych z inwentaryzacją zasobów drzewnych, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wyniki pomiarów w odrębnej bazie danych, w której znajdą
się co najmniej: unikalne oznaczenie powierzchni, współrzędne geograficzne środka
powierzchni, wyniki wszystkich pomiarów dokonanych na powierzchniach,
ewentualne uwagi – opis słowny.
Kontrola pomiarów na powierzchniach próbnych będzie wykonana przez
komisję powołaną przez Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w KrynicyZdroju, zgodnie z metodą opisaną w IUL § 61.

2.3 Prace kameralne
Opracowanie wyników prac inwentaryzacji lasu (taksacji i inwentaryzacji
zasobów):
Prace z tego zakresu należy wykonać w oparciu o podstawowe wytyczne
podane w ww. IUL (cz. I, § 63 - § 76).
Przyjmuje się, że na podstawie wyników prac inwentaryzacyjnych do Opisania
ogólnego będącego integralną częścią dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej
należy na podstawie w/w paragrafów opracować Tabele nr: I, II, III, IV, Va, Vb, VI,
VIIIa, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI. Do tego samego dokumentu
należy opracować Wzory nr: 2, 3, 4, 5, 5a („drzewostany o strukturze przerębowej lub
zbliżonej do niej”) .
W Opisie ogólnym projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (upul) z w/w
zestawień należy zamieścić Tabele nr: I („skrót”), III, IV, Va, Vb. Do tego samego
dokumentu należy załączyć również Wzór nr 3.
Przyjmuje się, że w ramach dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej
wykonane zostaną mapy: gospodarcza (w skali 1:5 000), gospodarczo-przeglądowa
(w skali 1:10 000), przeglądowa (w skali 1:25 000) i sytuacyjna (w skali 1:50 000).
Częścią składową upul będą natomiast mapy: gospodarcza (w skali 1:5 000)
oraz przeglądowa (w skali 1:25 000). Mapa gospodarcza będąca integralną częścią
upul zostanie opracowana na podkładzie mapy ewidencji gruntów.
Powyższe mapy należy sporządzić zgodnie z wytycznymi merytorycznymi
określonymi w w/w IUL (w cz. I, § 64 - § 73) oraz mają być zredagowane zgodnie
z tzw. „Instrukcją Kartograficzną” - Instrukcją techniczną sporządzania i wydruku
map leśnych (cz. III IUL). Wszystkie mapy z wyjątkiem gospodarczych należy
wykonać na podkładzie topograficznym V-MAP Level2 lub BDOT 10k.
Analiza gospodarki leśnej:
Analizę tę należy opracować posiłkując się podstawowymi wytycznymi
określonymi w/w IUL (cz. I, § 76 - § 77) w formie Referatu Dyrektora LZD
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i Koreferatu Wykonawcy projektu upul. Opracowanie tych dwu dokumentów należy
wykonać we ścisłej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy.
Dokumenty te będą zamieszczone w Opisaniu ogólnym stanowiącym
integralną część dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej.
Nie należy ich natomiast zamieszczać w Opisaniu ogólnym do upul.
Określenie wskazań (zadań) gospodarczych wynikających z prac taksacyjnych
oraz określenie i przyjęcie etatów cięć użytkowania głównego:
Prace z tego zakresu należy wykonać posiłkując się podstawowymi
wytycznymi oraz zaleceniami podanymi w w/w IUL (głównie w cz. I, § 82 - § 109).
Uzupełniające wytyczne do sposobu wykonania tych prac podane są
w Protokole z KZP (z 2 marca br.) Zakłada się możliwość protokolarnego wspólnego
uszczegółowienia zapisów z KZP, zwłaszcza w oparciu o wyniki prac terenowych.
Uszczegółowienia te nie mogą dotyczyć istotnych zmian zakresu prac taksacyjnych
i kameralnych określonych w SIWZ i KZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
włączenia w konsultacje nad ustaleniami wskazówek gospodarczych w drzewostanach
przerębowych i drzewostanach o strukturze zbliżonej do przerębowej przedstawicieli
Wydziały Leśnego UR w Krakowie.
Wykonawca do końca czerwca 2017 roku uzgodni z Zamawiającym wykaz
wydzieleń przeznaczonych do użytkowania głównego w pierwszym roku
obowiązywania upul. Wykaz ten posłuży Zamawiającemu do wykonania szacunków
brakarskich i sporządzenia wniosku cięć na rok 2018. Poszczególne pozycje wniosku
cięć na rok 2018 Wykonawca przypisze do wydzieleń wg ich oznaczeń
obowiązujących w upul będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. Przypisanie
pozycji wniosku cięć na rok 2018 o których mowa w poprzednim zdaniu, zostanie
wykonane w Module drewno Systemu Informacji Przestrzennej Leśnego Zakładu
Doświadczalnego Krynica, za pomocą którego Zamawiający prowadzi, ewidencjonuje
i rozlicza gospodarkę drewnem.
Opracowanie Prognozy (POnŚ) oddziaływania projektu upul na środowisko oraz
obszary Natura 2000, sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Przyrody
(POP) dla dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej:
Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania uproszczonego planu
urządzenia lasu na środowisko, zgodnie z zakresem uzgodnionym z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (pismo przedstawiciela Wydziału Spraw
Terenowych w Starym Sączu reprezentującego RDOŚ w Krakowie z dnia
11.04.2016 r., znak: ST-II.411.7.2016.IW) oraz państwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym.
Prace z zakresu opracowania POnŚ do projektu upul należy wykonać posiłkując się
podstawowymi wytycznymi oraz zaleceniami podanymi w ww. IUL (cz. I, § 129 § 134).
W ramach opracowania PUL na lata 2008-2017 wykonano Program Ochrony
Przyrody (POP). Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w części
dotyczącej dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej wykona aktualizację tego
opracowania głównie o nowe formy ochrony przyrody, posiłkując się podstawowymi
wytycznymi oraz zaleceniami podanymi w ww. IUL (cz. I, § 110 - § 111).
Program ma być jednym z rozdziałów Opisania ogólnego stanowiącego
integralną część dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej.
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Wykonanie Leśnej Mapy Numerycznej:
Leśna Mapa Numeryczna (LMN) jest elementem funkcjonującego
u Zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednym z wyników prac
będących przedmiotem zamówienia będzie opracowanie i przekazanie
Zamawiającemu LMN. Jej zakres tematyczny i merytoryczny ma być zgodny ze
Standardem Leśnej Mapy Numerycznej, natomiast format i struktura zgodna
z aktualną LMN (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
Poszczególne warstwy LMN należy przekazać w formacie shp oraz w formacie
geobazy aktualnie funkcjonującej u Zamawiającego.
Formaty przekazywanych materiałów:
 dla wersji „aktywnej” - shp i mdb (geobaza),
 dla wersji „pasywnej” - GeoTIFF, PDF.
Układ współrzędnych – zgodny ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej, tj. układ
współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”.

Prace formalno-uzgodnieniowe:
Wykonawca wyłoży projekt uproszczonego planu urządzenia lasu do
publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibach właściwych urzędów gmin i uzyska
opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego.
Wykonawca zobowiązany jest do poddania w imieniu Zamawiającego projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
opiniowaniu właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a następnie do zatwierdzenia
Staroście Nowosądeckiemu.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do podejmowania powyższych czynności
w formie pisemnej (pełnomocnictwo).
2.4 Prace zakończeniowe – przygotowanie przedmiotu zamówienia do przekazania
Zamawiającemu
Wykaz końcowej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia:
A) Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w KrynicyZdroju na lata 2018-2027
Zawartość tego dokumentu musi odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz.1302) z uwzględnieniem uszczegółowienia zawartego
w niniejszej specyfikacji,w tym w szczególności:
 opis ogólny stanowiący integralną część upul ma zawierać skrócony opis
odnoszący się do drzewostanów i innych gruntów ujętych w upul z zakresem
Tabel i Wzorów opisanych w niniejszej specyfikacji,
 skrócony opis taksacyjny lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
 rejestr gruntów,
 wykazy rozbieżności,
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Część opisowa upul ma być oprawiona w twardą oprawę.
W zależności od objętości Części opisowej upul dopuszcza się możliwość jej podziału na
tomy (części) – każda część w twardej oprawie.
 mapa gospodarcza w skali 1:5 000,
 mapa przeglądowa drzewostanów - w skali 1:25 000,
 forma elektroniczna upul w postaci:
◦

bazodanowego projektu GIS (mapa numeryczna oraz zintegrowana z nią
baza opisowa) zawierającego komplet danych zebranych w trakcie prac
nad uproszczonym planem urządzenia lasu,

◦

wszystkie wymienione materiały (dokumenty) opisowe wchodzące
w skład upul, zapisane w formacie PDF,

◦ wszystkie wymienione materiały kartograficzne wchodzące w skład upul,
zapisane w formacie PDF.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach
z przeznaczeniem dla:
 Zamawiającego,
 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 właściwych Urzędów Gmin (Krynica-Zdrój, Muszyna);
egzemplarz dla Urzędów Gmin ma zawierać wyłącznie grunty położone w danej gminie.
Forma elektroniczna upul zostanie sporządzona w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
 Zamawiającego,
 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
B) Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko
Prognoza oddziaływania uproszczonego Planu urządzania lasu na środowisko i obszary
Natura 2000 składać się będzie z:
 części opisowej - w twardej oprawie,
 części kartograficznej – wg uzgodnień z RDOŚ w Krakowie ,
 formy elektronicznej POnŚ w postaci:
◦

wszystkie wymienione materiały (dokumenty) opisowe wchodzące
w skład POnŚ, zapisane w formacie PDF,

◦ wszystkie wymienione materiały kartograficzne wchodzące w skład POnŚ,
zapisane w formacie PDF.
Prognoza oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko zostanie sporządzona
w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
 Zamawiającego,
 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 RDOŚ w Krakowie,
 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
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C) Dokumentacja urządzeniowo-ewidencyjna dla Zamawiającego
Dokumentacja urządzeniowo-ewidencyjna dla Zamawiającego składać się będzie z:
 Opisania ogólnego (Elaboratu) wraz z rozdziałem stanowiącym POP,
z rozbudowaną treścią opisową oraz rozbudowanym zakresem Tabel i Wzorów
wg szczegółowej specyfikacji zawartej w niniejszym dokumencie - w twardej
oprawie,
 Opisów taksacyjnych;
w zależności od objętości tekstu dopuszcza się możliwość podziału na opisów taksacyjnych
na tomy (części) – każda część w twardej oprawie,
 Wykazu zadań gospodarczych obejmujących: Wykaz cięć rębnych, Wykaz
cięć przedrębnych i Wykaz wskazań z zakresu hodowli lasu - w twardej
oprawie.
 Kopii licencji wystawionej przez właściwy podmiot prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny upoważniający LZD Krynica do
wykorzystywania danych i materiałów zasobu oraz ich pochodnych bez
jakichkolwiek ograniczeń.
Powyżej wymienione składniki dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej
sporządzone w 1 egzemplarzu.
 Operatów dla Leśnictw składających się z następujących części:

zostaną

◦ wyciągu z Opisania ogólnego - w tym dane opisowe (lub tabelaryczne)
dotyczące danego L-ctwa obejmujące m. in.: TSL, TD, orientacyjne
składy upraw, przyjęte wieki rębności, zastosowany podział na
gospodarstwa, zestawienie i opis podstawowych tabel klas wieku, przyjęte
orientacyjne rozmiary użytkowania głównego i rozmiary wskazań
z zakresu hodowli itd.,
◦ opisów taksacyjnych obejmujących opisy oddziałów z terenu danego
leśnictwa;
do opracowania tego załączone zostaną podstawowe podsumowania i zestawienia.
◦ wykazu zadań gospodarczych obejmującego dla każdego L-ctwa wypis
(wyciąg) z Wykazu zadań gospodarczych sporządzonego dla całego LZD.
Do opracowania tego załączone zostaną podstawowe podsumowania
i zestawienia.
Operaty dla Leśnictw - zostaną wykonane po 1 komplecie dla każdego z sześciu Leśnictw.
 Materiałów kartograficznych, w tym:
◦ Mapy gospodarcze - w skali 1: 5 000 - podstawowe mapy gospodarcze dla
gruntów LZD, z naniesieniem numerów działek ewidencyjnych, granic
gmin i obrębów ewidencyjnych;
mapy gospodarcze należy wydrukować w formacie A1 i spakować do dużej teczki;
mapy gospodarcze należy sporządzić w 1 komplecie.
◦ Mapy gospodarczo-przeglądowe leśnictw - w skali 1:10 000, w tym:
▪ mapy drzewostanów - łącznie 12 egzemplarzy, po 2 egzemplarze dla
każdego L-ctwa, zafoliowane wydruki podklejone na płótnie,
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▪ mapy siedlisk leśnych – typów siedliskowych lasu - łącznie
6 egzemplarzy, po 1 egzemplarzu dla każdego L-ctwa, wydruki,
▪ mapy siedlisk leśnych – zbiorowisk roślinnych - łącznie 6 egzemplarzy,
po 1 egzemplarzu dla każdego L-ctwa, wydruki,
▪ mapy ogólne - bez tematu (tzw. „czyste”), łącznie 36 egzemplarzy po 6
egzemplarzy dotyczących każdego z L-ctw, w tym po 2 egzemplarze
dla każdego L-ctwa, zafoliowane podklejone na płótnie.
◦ Mapy przeglądowe - w skali 1:25 000, w tym:
▪ mapy drzewostanów - w 2 egzemplarzach,
▪ mapy cięć rębnych oraz drzewostanów przeznaczonych do przebudowy
- w 2 egzemplarzach,
▪ mapy siedlisk leśnych – typów siedliskowych lasu
egzemplarzach,

- w 2

▪ mapy siedlisk leśnych – zbiorowisk roślinnych - w 2 egzemplarzach,
▪ mapy gospodarki łowieckiej - w 2 egzemplarzach,
▪ mapy ochrony lasu i zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w 2 egzemplarzach,
▪ mapy projektowanych zabiegów pielęgnacyjnych – dotycząca
pododdziałów z zaprojektowanymi CW, CP, CPP, TW i TP - w 2
egzemplarzach,
▪ mapy obszarów chronionych i funkcji lasu oraz walorów przyrodniczokulturowych - w 1 egzemplarzu,
▪ mapy ogólne - bez tematu (tzw. „czyste”) - w 3 egzemplarzach.
◦

Mapy sytuacyjne - w skali 1:50 000, w tym:
▪ mapy obszaru w granicach zasięgu LZD - w 1 egzemplarzu,
▪ mapy ochrony przeciwpożarowej - w 2 egzemplarzach,
▪ mapy podziału na arkusze map gospodarczych – w 1 egzemplarzu,
(zamieszczona w dużej teczce wraz z Mapami gospodarczymi).

 Materiałów elektronicznych, w tym:
◦ wszystkie wymienione materiały (dokumenty) opisowe wchodzące w skład
dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej zapisane w formacie PDF,
◦ wszystkie wymienione materiały kartograficzne wchodzące w skład
dokumentacji urządzeniowo-ewidencyjnej zapisane w formacie PDF,
◦ dokumentacja fotograficzna wykonana wg zasad określonych w niniejszej
specyfikacji,
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◦ Wykonawca przekaże kompletne wyniki prac urządzeniowych w postaci
skryptu ładującego dane do funkcjonującego u Zamawiającego Systemu
Informacji Przestrzennej Leśnego Zakładu Doświadczalnego Krynica, za
pomocą którego Zamawiający prowadzi gospodarkę drewnem.
Wykonawca może zapoznać się z Systemem w siedzibie Zamawiającego,
◦ Leśna Mapa Numeryczna (LMN) będąca elementem funkcjonującego
u Zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej w formacie
i strukturze zgodnej z aktualną LMN (do wglądu w siedzibie
Zamawiającego);
Wykonawca przekaże Zamawiającemu warstwy z zarejestrowanymi za pomocą odbiorników
GPS ścieżkami przejścia pracowników terenowych. Warstwy mają być przygotowane w taki
sposób, aby łatwo można było zidentyfikować taksatora oraz datę i czas pobytu w lesie.
◦ baza danych z wynikami pomiarów wykonanych na powierzchniach
kołowych w trakcie inwentaryzacji zasobów drzewnych, w której znajdą
się co najmniej: unikalne oznaczenie powierzchni, współrzędne
geograficzne środka powierzchni, wyniki wszystkich pomiarów
dokonanych na powierzchniach, ewentualne uwagi – opis słowny.
Materiały elektroniczne należy nagrać na dowolny nośnik i przekazać w 2 egzemplarzach.
 Oprogramowanie:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu program, umożliwiający korzystanie z LMN,
przeglądanie oraz tworzenie warstw tematycznych z wykorzystaniem urządzeń GPS
GARMIN.
Możliwość korzystania z przeglądarki LMN otrzyma każdy z 6 leśniczych, 3 stanowiska
w biurze LZD oraz 1 stanowisko dla Starostwa Powiatowego nadzorującego wykonanie
uproszczonego planu urządzenia lasu (razem minimum 10 stanowisk).

3. Harmonogram prac:
Numer
etapu

Etap

1

Prace przygotowawcze i terenowe - taksacja lasu.

2

3

Należna część
Termin zakończenia
wynagrodzenia w % wykonania etapu
i (narastająco)
prac
50 (50)

15.12.2016

Prace terenowe - inwentaryzacja zasobów
drzewnych oraz prace kameralne, w tym końcowe
uzgodnienia oraz dokumentacja urządzeniowoewidencyjna

40 (90)

31.10..2017

Prace zakończeniowe i przekazanie
zatwierdzonego przez Starostę Nowosądeckiego
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu

10 (100)

22.12.2017
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4. Kontrola prac:
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące
wykonywanych robót.
Postęp prac kontrolowany będzie przez zamawiającego (LZD) na bieżąco
w trakcie realizacji poszczególnych etapów prac.
Podczas prac taksacyjnych wykonawca będzie przedstawiał („uzgadniał”) na
bieżąco opisy drzewostanów, granice wydzieleń i planowane działania gospodarcze
z odpowiednimi leśniczymi w obecności wskazanego przez Dyrektora przedstawiciela
Zamawiającego.
Po pracach terenowych i ich odbiorze wykonawca przekaże do LZD
pierwodruk opisów taksacyjnych ze szkicami terenowymi wykonanymi na mapach
gospodarczych (lub pierwodrukami map gospodarczo-przeglądowych) w celu
zgłoszenia ewentualnych uwag.
Przed zakończeniem prac kameralnych zostaną dokonane uzgodnienia planu
cięć i hodowli lasu z przedstawicielami LZD.
Niezależnie od powyższego na każdym etapie prac Wykonawca będzie
utrzymywał ścisłą współpracę z przedstawicielami LZD oraz zapewni możliwość
zapoznania się z wynikami prac urządzeniowych na bieżąco.
Wszystkie kontrole będą przeprowadzane przez komisję powołaną przez
Dyrektora LZD i każdorazowo dokumentowane protokołem.
Zakończone prace terenowe oraz kameralne będą podlegać kontroli końcowej
i odbiorowi robót zakończonemu podpisaniem protokołu.
5. Wszelkie materiały, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia
stanowić będą własność Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie przedmiotu zamówienia musi być wykonane zgodnie z procedurą jak dla
planu urządzania lasu wg następujących aktów prawnych i dokumentów:
a) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100
z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 r., poz.1302),
c) ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
d) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na
środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla
lasów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie (zn.spr.: ST-II-411.7.2016.IW.). Uzgodnienie stanowi Załącznik nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
e) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Kakowie dla Lasów LZD Krynica (zn. spr.:
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NS.9022.10.36.2016). Uzgodnienie stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
f) obowiązująca w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Instrukcja
Urządzania Lasu w zakresie przywołanym w niniejszej specyfikacji,
g) obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
Zasadami Hodowli Lasu i Instrukcją Ochrony Lasu,
h) ustaleniami Komisji Założeń Planu Załącznik nr 9,
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
uwzględniać wszystkie bieżące zmiany stanu prawnego, zaistniałe do dnia 30 września
2017 r.
7. Zamawiający dopuszcza fakturowanie prac w trzech etapach wg harmonogramu
prac.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
na okres 24 miesięcy lub więcej od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru prac.

IV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Terminy wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia,

którym będzie zatwierdzony przez Starostę

nowosądeckiego upul , należy wykonać w terminie do 22.12.2017r.
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VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2
ustawy)
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (przedstawią
dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne przy wykonywaniu zamówienia lub
wykażą i udokumentują wykonanie w ostatnich 3 latach usług o podobnym
charakterze i zakresie jakie obejmuje zamówienie (potwierdzone referencje, opinie lub
listy polecające). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
udowodni, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie minimum dwa uproszczone plany
urządzania lasu, w tym jeden o wartości minimum 150.000 złotych brutto oraz co
najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dla Lasów Państwowych planu
urządzania lasu, całości położonego w VII lub VIII krainie przyrodniczo-leśnej, za
kwotę nie mniejszą niż 900.000 złotych brutto.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udowodni, iż dysponuje
lub będzie dysponował:
•

co najmniej 10 osobami, posiadającymi wykształcenie wyższe z zakresu

leśnictwa, z których każda posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w taksacji lasów,
•

co

najmniej

5

osobami,

posiadającymi

wykształcenie

wyższe

oraz

doświadczenie z zakresu przygotowania map numerycznych oraz danych w formacie
kompatybilnym z bazą danych Banku Danych o Lasach. Na podstawie art. 29 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164), Zamawiający wymaga, by wszystkie osoby wykonujące
zamówienie, tj. co najmniej osoby w liczbie określonej w warunkach udziału
w postępowaniu, pozostawały w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową o wartości minimalnej
300 000,00 zł. oraz przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku
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inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
e) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia i poniesienia konsekwencji w wyniku ich niewykonania.
2. Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego warunku pkt. IX SIWZ skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania.
5. Wykonawcy

mogą

wspólnie

ubiegać

się

o

udzielenie

zamówienia,

w takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
● Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
potwierdzonej

notarialnie

wszystkich

stron

(wymaga

się

solidarnej

odpowiedzialności Wykonawców) wraz z zdanymi teleadresowymi na które
ma być kierowana korespondencja,
● w

odniesieniu

do

wymagań

postawionych

przez

Zamawiającego

udokumentować, że każdy uczestnik oferty wspólnej nie podlega wykluczeniu
na podst. art. 24 ust.1 pkt. 1-11 ustawy,
● wybiorą pełnomocnika i określą zakres jego umocowania,
● jako Wykonawcę podawać dane zawiązanej wspólnoty a nie pełnomocnika.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w

postępowaniu

-

Zamawiający

nie

dopuszcza

udziału

podwykonawców.
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1-

załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art..24 ust.1 ustawy/w przypadku składania oferty wspólnej w/w
oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną-załącznik
nr 3
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art..24 ust.1 pkt 2 ustawy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w odpis składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 4
W przypadku uczestnictwa w grupie kapitałowej Wykonawca/również składający
ofertę wspólną/ zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej.
f) Wykaz wykonanych usług- załącznik nr 5 w okresie ostatnich 3 lat : przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane
należycie.
g) Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC od prowadzonej
działalności gospodarczej.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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2. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty
zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania
lub części zamówienia. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym
przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane /art. 11 ust.4 ustawy z 16
kwietnia 1993r/ Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zmianami/.
Stosowne zastrzeżenie wykonawcze winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zaleca się
złożenie informacji objętych tajemnicą firmy w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem
„tajemnica firmy”. Zastrzeżeniu nie podlegają informacje dotyczące: ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
sposób przekazania oświadczeń i dokumentów
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faxem lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania na adres: LZD Krynica ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica Zdrój.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem

pod

warunkiem,

że

zapytanie

zostanie

złożone

w

siedzibie

Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio
u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną
modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w przypadku
modyfikacji oferty.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.Aleksander Kuszenin

tel./18/ 471 20 68 wew. 14, GSM 504 298 261

w sprawach formalnych
2.Józef Bębenek

tel./18/ 471 20 68 wew. 21

GSM 512 376 145 w sprawach

proceduralnych
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

XII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni .
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz – Załącznik nr 1
SIWZ.
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
3. Ofertę

należy

złożyć

w

kopercie

opisanej

następująco:

zaadresować Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład
Doświadczalny Krynica. Oferta w postępowaniu na: "Opracowanie projektu
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uproszczonego planu urządzania lasu dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata
2018-2027 wraz z prognozą oddziaływania projektu uproszczonego planu na
środowisko”
Nie otwierać przed dniem 31.05.2016r godz. 10:00. Koperta oprócz opisu jw.
winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Koperta zawierająca ofertę winna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,
bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być podpisane przez osobę
uprawnioną.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 do
dnia 31.05.2016r godz. 9:00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 7 (świetlica LZD).
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację
z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny
Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty
do czasu jej złożenia.
Cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + podatek VAT.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
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XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami w ocenie każdego z zadań osobno:
cena – waga 90% w skali 100 pkt.

A.

Punkty za cenę obliczane wg wzoru

PC =

cena minimalna

x

cena oferty badanej

90%

x

100pkt

Obliczenia punktów za cenę będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
B. okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę – waga 10% w skali 100 pkt.
Za udzieloną gwarancję przyznawane będą punkty wg poniższych zasad
do dwóch lat - 0 pkt.
do trzech lat - 5 pkt.
do czterech lat - 7 pkt.
do pięciu lat - 10 pkt.
Ogólna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę będzie obliczona wg poniższego wzoru:

PW = PC + PG
PW – suma punktów uzyskana przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty
PC – punkty uzyskane za cenę
PG- – punkty uzyskane za udzieloną gwarancję
Do realizacji danego zadania wybrana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która
uzyska największą ilość punktów.
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XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce
i termin podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ustawy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust 1 ustawy (unieważnienie postępowania).
Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3
PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Nie dotyczy

XX. Istotne dla stron postanowienia
Wszelkie istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy. Każda zmiana
i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być
wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienie Zamawiający
i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Ważne okoliczności nie mogą
być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę, ani przez nich
zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle
pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich
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lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności
do wystąpienia zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych
w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływów ewentualnych prac
zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

XXI. Środki ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne
1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie na zasadach określonych w dziale VI rozdziale 2
ustawy.

XXII. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1- oferta cenowa
Załącznik nr 2-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych
w art.22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3-oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art..24 ust1 ustawy
Załącznik nr 4- oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 –Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 –wzór umowy
Załącznik nr 7 - Pismo RDOŚ w Krakowie
Załącznik nr 8 - Pismo

Małopolskiego

Państwowego

Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego w Krakowie
Załącznik nr 9 - Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu
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Załącznik nr 1 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy

nr faksu: …………………………
nr telefonu: ………………………
Formularz oferty
Ja(My) niżej podpisany(ni) .............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko
składam(y) niniejszą ofertę:
Oferuję(my) realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
wartość netto: …….……….…… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
powiększoną o przynależny podatek VAT 8% w kwocie*: …….……….……… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
wartość brutto: …….………..… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł).
1. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie określonym
w Rozdziale niniejszej SIWZ, tj.: do dnia 22 grudnia 2017 r.
2. Oświadczam(y), że jestem/śmy/ związany/i/ niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
3. W razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6
dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam(y), że oferta zawiera**/nie zawiera** informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
z późn. zm.). Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
…………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… .
…………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… .
........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy
* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym
zakresie prawa polskiego
** niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko
oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym
do wykonania zamówienia /wykaz osób określonych w siwz oraz kopia ostatniej
deklaracji ZUS DRA/,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej /polisa OC plus zaświadczenie o środkach
finansowych/,

........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustawy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu na środowisko.
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy.

........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko
oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

………………………………………….

data i podpis osoby Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych/wykonywanych
głównych usług
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko.
składam(y) wykaz wykonanych usług:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Podmiot

Data wykonania

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy

30

Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
W dniu ..................................... 2016 r. pomiędzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem
Doświadczalnym ul. Ludowa 10 33-380 Krynica-Zdrój
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
firmą: ..............................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa firmy)

z siedzibą w: ..................................................................................................................
(adres pocztowy)

..................................................................................................................., wpisaną do
..............................................................................................., w dalszej części umowy
określaną jako „Wykonawca”, reprezentowaną przez: ……………...……………….......
………………………………………………………………………………………..…………
została zawarta umowa następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.),
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na:
„Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata 2018-2027 wraz z prognozą
oddziaływania projektu uproszczonego planu na środowisko ”,
zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania
określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SIWZ, będący jej
integralną częścią.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Strony ustalają, że przedmiot umowy/ w tym zatwierdzony przez Starostę
nowosądeckiego uproszczony plan urządzania lasu/ zostanie przekazany
Zamawiającemu
w jego siedzibie w terminie: do dnia 22 grudnia 2017 r.
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OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy; częśc I -projekt
uproszczonego planu urządzania lasu dla Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona
Kołłątaja w Krakowie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju na lata
2018-2027 wraz z prognozą oddziaływania projektu uproszczonego planu na
środowisko ,część II- dokumentację urządzeniowo-ewidencyjną dla Zamawiającego
zgodnie
z przedstawioną ofertą i wymogami zawartymi w SIWZ, oraz z niniejszą umową,
a następnie przekazać Zamawiającym przedmiot umowy na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
2. Zadania będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez Wykonawcę
w ścisłej współpracy z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych
Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.
3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu
umowy są upoważnieni: ………………………………………………………….…….. .
4. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania
przedmiotu umowy są upoważnieni: ………………………………………………..… .
5. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie
prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności
zabezpieczy dane otrzymane w trakcie pracy przed dostępem osób trzecich.
6. Wykonawca zobowiązuje się do składania w siedzibie Zamawiającego
okresowych sprawozdań ze zrealizowanych poszczególnych części przedmiotu
umowy, równocześnie ze złożeniem pisemnego zawiadomienia o zakończeniu
realizacji danej części. Jej odbiór będzie potwierdzony protokołem odbioru.
7. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek
udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji poszczególnych część przedmiotu umowy - na każde
żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo kontrolować poprzez swoich przedstawicieli postępy
wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również
poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W razie wątpliwości co do jakości wykonania przedmiotu umowy, bądź
poszczególnych jego części Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę
do wykonania uzupełnienia bądź poprawienia przedmiotu umowy w terminie 30
dni, pod rygorem zastosowania sankcji, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
10. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania
przedmiotu umowy będzie protokół odbioru
końcowego, po realizacji całości przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie
z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych
deklaracji związanych z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać
żadnych szczegółów umowy i projektu osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie
dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa
lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie
ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.
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13. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych
Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem
ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie.
14. Wszelkie dokumenty i materiały, w tym wersje cyfrowe: ortofotomap, podkładów
topograficznych, granic form ochrony przyrody, opracowań i danych
udostępnionych przez Zamawiającego w toku prac, Wykonawca zobowiązuje się
wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
15. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty rozwiązania umowy, wszelkich dokumentów i innych
materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku
z wykonywaniem umowy, jak również zobowiązuje się do trwałego usunięcia lub
zniszczenia wszelkich kopii przekazanych dokumentów, jakie powstały w toku
prac nad przedmiotem umowy.
WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
wartość netto: …….……….…… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
powiększoną o podatek VAT (8%) w kwocie*: …….……….…… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
wartość brutto: …….………..… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
będzie płatne etapami:
I etap: do wysokości 50% wynagrodzenia w przypadku oddania prac polegających
na wykonaniu prac przygotowawczych i terenowych-taksacji lasu
w terminie do 15.12.2016r.
II etap: do 40% wynagrodzenia w przypadku oddania inwentaryzacji zasobów
drzewnych oraz prac kameralnych, a także dokumentacji urządzeniowoewidencyjnej w terminie do 31.10.2017
III etap: do wysokości 10% po przedstawieniu zatwierdzonego przez Starostę
nowosądeckiego projektu uproszczonego planu urządzania lasu.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego
podpisu.
3. Zapłata za odebraną protokołem pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy,
do 14
dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji
podatkowej (NIP: ..............................................).
5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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PRAWA AUTORSKIE
§5
1. Z chwilą dokonania zapłaty za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do wszystkich utworów powstałych wskutek wykonania umowy. Z tą chwilą
Zamawiający otrzymuje prawo do dowolnego dysponowania przedmiotem umowy.
Może go powielać ,przetwarzać w dowolnych technikach , publicznie
rozpowszechniać czy udostępniać innym podmiotom. Wykonawcy nie przysługuje
z tego tytułu prawo do domagania się dodatkowego wynagrodzenia.

KARY UMOWNE
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy lub jego części w wysokości:
1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki
powyżej 20 dni.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, po
której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub
powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom
przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego
lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
6. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych , jeśli opóźnienie oddaniu
części I przedmiotu zamówienia będzie spowodowane przedłużającymi się
procedurami
ze strony organów administracyjnych/RDOŚ w Krakowie, Małopolski Wojewódzki
Inspektorat Sanitarny w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych
sporów drogą polubowną.
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji
niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla
siedziby Zamawiającego..
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji
zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia
stanowiący Rozdział III SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

35

Załącznik nr 7 - Pismo RDOŚ w Krakowie
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Załącznik nr 8 - Pismo Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie
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Załącznik nr 9 - Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu
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