
Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na wykonanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i 

wspólnot gruntowych położonych w Gminie Łącko oraz we wsi Mystków w Gminie 

Kamionka Wielka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 506751-N-2020 z dnia 2020-01-29 r. 

Page 1 of 21

29.01.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1d54ac8a-b4cc-4297-...



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy 

numer identyfikacyjny 49189318000000, ul. Jagiellońska  33 , 33-300  Nowy Sącz, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, 

mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowosadecki.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.bip.nowosadecki.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę wraz w wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
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Adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na wykonanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i 

wspólnot gruntowych położonych w Gminie Łącko oraz we wsi Mystków w Gminie Kamionka 

Wielka 

Numer referencyjny: ZPI.272.1.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu uproszczonych 

planów urządzenia lasu (upul) dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych - o ogólnej powierzchni 4032,46 ha, położonych we wszystkich obrębach 

ewidencyjnych w Gminie Łącko oraz w obrębie ewidencyjnym Mystków - w Gminie 

Kamionka Wielka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów 

planów dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 1) Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: a) Ustawę z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 6); 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) Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) dalej zwaną uooś; 

d) Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, 

na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o lasach, które wraz z załącznikami zamieszczone jest na stronie internetowej Lasów 

Państwowych; e) Inne aktualnie obowiązujące przepisy. Do opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dołącza opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 

3 grudnia 2019 r. dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych we wszystkich obrębach ewidencyjnych/wsiach Gminy Łącko oraz we wsi 

Mystków w Gminie Kamionka Wielka. 2) Opracowaniem objęte zostaną grunty oznaczone w 

ewidencji gruntów jako Ls, (bez ujmowania gruntów oznaczonych jako Lz) w obrębach 

ewidencyjnych: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, 

Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, 
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Zarzecze w Gminie Łącko i obręb Mystków w Gminie Kamionka Wielka - z uwzględnieniem 

powierzchni objętej dotychczas obowiązującym upul opracowanym dla lasów własności osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych we wsi Mystków, a także 19,19 ha gruntów zalesionych. 3) 

Maksymalna powierzchnia lasów objętych opracowaniem wynosi nie więcej niż 4032,46 ha. 4) 

Dokumentację urządzeniową należy wykonać w 4 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji 

papierowej (w tym po jednym egzemplarzu w twardej oprawie introligatorskiej) oraz w wersji 

elektronicznej. 5) Forma elektroniczna wykonana zostanie na płytach CD dołączonych do 

każdego z 4 egzemplarzy planu, a ponadto sporządzone zostaną płyty CD/DVD zawierające: a) 

całość opracowania w formacie pdf oraz plików edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w 

wersji zawierającej dane osobowe; b) całość opracowania w formacie pdf oraz plików 

edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w wersji nie zawierającej danych osobowych; c) 

projekty wszystkich upul bez danych osobowych, numeryczną bazę danych, opisy taksacyjne 

oraz leśną mapę numeryczną, wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. 6) Przy wykonywaniu opracowywania 

przyjmuje się jako obowiązujący/obowiązujące (zgodnie z w/w. zarządzeniem Nr 49 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych): a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, 

którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 w/w zarządzenia; b) standard 

opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja 

techniczna stanowi załącznik nr 3 do w/w. zarządzenia; c) standard wymiany danych o lasach, 

którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do w/w zarządzenia; d) wytyczne do 

sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym 

szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu - załącznik nr 5 do w/w 

zarządzenia; e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy 

TAKSATOR-PLANY UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej 

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych); f) aplikację TAKSATOR-PLANY 

UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Zakładu Informatyki 

Lasów Państwowych). 7) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca upul zorganizuje naradę 

techniczno-gospodarczą projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, na którą zaprosi 

przedstawicieli właściwych terenowo Nadleśnictw Stary Sącz i Nawojowa a także RDLP w 

Krakowie. 8) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy otrzyma od zlecającego 

bazy danych z ewidencji gruntów oraz kopie map ewidencyjnych, wykaz działek na których 

dokonano zalesienia gruntu, a także dotychczas obowiązujący upul opracowany dla lasów osób 
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fizycznych i wspólnot gruntowych wsi Mystków na lata 2011-2020 - w wersji elektronicznej. 

Udostępnienie materiałów geodezyjnych dla celów realizacji zadania będzie nieodpłatne. 9) 

Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu należy przyjąć na 10 lat tj. od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. 10) Każdy upul musi zawierać spis treści, 

ponumerowane strony, a w opisie ogólnym ma zawierać informację o łącznej powierzchni 

opracowania w rozbiciu na osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. 11) Czystopisy upul 

wykonane będą przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk 

nie może rozmazywać się po zamoknięciu. 12) Do każdego egzemplarza upul należy dołączyć 

komplet map gospodarczych drzewostanu wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej (z 

tego jeden egzemplarz map będzie podklejony na płótnie lub zafoliowany) oraz płytkę CD z 

wersją elektroniczną. 13) Część szczegółowa tzn. wyciągi z upul dla poszczególnych 

właścicieli lasu, sporządzone będą w formie elektronicznej. 14) Przed przystąpieniem do prac 

terenowych Wykonawca powiadomi o prowadzeniu prac urządzeniowych właściwy 

terytorialnie urząd gminy, nadleśnictwa oraz sołtysów wsi, których dotyczy opracowanie upul, 

przekazując niezwłocznie Zamawiającemu kopie tych powiadomień. 15) Wykonawca 

umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie co najmniej 3 kontroli z realizacji prac 

terenowych. 16) Wykonawca złoży jeden egzemplarz projektu upul we właściwym terenowo 

urzędzie gminy celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wykonawca 

poinformuje właściwych Wójtów o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów 

o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że 

uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. Kopia tej 

informacji wraz z projektami upul w wersji elektronicznej zostanie niezwłocznie przekazana 

Zamawiającemu. 17) W związku z wyłożeniem i składanymi w okresie wyłożenia przez 

właścicieli lasów wnioskami i zastrzeżeniami do projektów upul, Wykonawca zorganizuje w w 

UG Kamionka Wielka i w UG Łącko co najmniej jedno spotkanie z właścicielami lasu, będzie 

udzielać zainteresowanym właścicielom niezbędnych informacji, przygotowywać propozycje 

rozstrzygnięcia dla wpływających wniosków/zastrzeżeń, a także w razie takiej potrzeby brać 

udział w oględzinach lasu. 18) Rozstrzygnięcia podjęte w wyniku rozpatrzenia złożonych 

zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie upul. 19) W przypadku 

konieczności dokonania zmian w projekcie planu na skutek rozstrzygnięć wydanych przez 

organ odwoławczy lub sądy po odbiorze upul, Wykonawca dokona tych zmian w ramach 

rękojmi. 20) Wykonawca uzyska od właściwego terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa 
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pisemną opinię do każdego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - zgodnie z art. 22 

ust. 3 ustawy o lasach. 21) Wykonawca wykona wszelkie wymagane opracowania, dokona 

uzgodnień oraz pozyska wymagane opinie – niezbędne w związku z koniecznością ustalenia 

potrzeby wykonania strategicznej oceny oddziaływania upul na środowisko i ewentualnym 

przeprowadzaniem takiej oceny (zgodnie uooś). 22) W przypadku upul, dla których 

koniecznym będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: a) 

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu wszelkie wytworzone i 

uzyskane w tym zakresie dokumenty celem umieszczenia ich w bazie danych o ocenach 

oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 129 ust 1 uooś; b) Wykonawca będzie brał pod 

uwagę ustalenia zawarte w prognozie, opinie organów oraz będzie przygotowywał propozycję 

rozstrzygnięć do rozpatrywanych (zgodnie z art. 42 ust 1 uooś) uwag i wniosków zgłoszonych 

w związku z udziałem społeczeństwa w opiniowaniu dokumentów; c) Wykonawca przygotuje 

także pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w 

odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 1) ustalenia zawarte w 

prognozie oddziaływania na środowisko; 2) opinie właściwych organów, o których mowa w 

art. 57 i 58; 3) zgłoszone uwagi i wnioski; 4) wyniki postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 5) propozycje 

dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 23) Podstawą do wypłaty należności za wykonaną usługę będzie 

faktyczna wielkość wykonanych prac (tj. ilość ha lasu objętych opracowaniem ustalona na 

podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez Wykonawcę). 24) Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 25) Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 

udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji 

poszczególnych części przedmiotu umowy - na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 26) 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. 27) Wszelkie dokumenty i materiały, w tym 

wersje cyfrowe: ortofotomap, podkładów topograficznych, opracowań i danych 

udostępnionych przez Zamawiającego w toku prac, Wykonawca zobowiązuje się 
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wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając 

ograniczenia wynikające z posiadanych licencji oraz podpisanych porozumień, umów. 28) 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. 

II.5) Główny kod CPV: 77231000-8 

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-06 
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II.9) Informacje dodatkowe: 1.W zakresie realizacji zamówienia nie ma czynności, których 

wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/. 

W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy i zamawiający nie określa 

w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. 2. Zamówienie nie jest 

przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zamawiający nie określa wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, 

odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w: • 

Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 6); • 

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. 2012, poz. 1302); • Ustawie z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 

zmianami); • Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: 

ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z 

funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, które wraz z załącznikami zamieszczone jest na stronie 

internetowej Lasów Państwowych. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 
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których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby: • wykonawca posiadał 

doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert uproszczonych planów urządzenia lasu /upul/ o łącznej 

powierzchni 2000 ha i minimum jednej prognozy oddziaływania na środowisko. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy, tj.: oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym 

mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone w pkt 1, składa każdy 

z wykonawców oddzielnie. 4. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, 
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zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentu wymienionego w pkt 1. 5. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu 

dokumentu wymienionego w pkt 1, o ile jest mu znany. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) wykazu usług wykonanych 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określone w pkt 1 składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę 

i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że 

umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy. W przypadku 

złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty 

nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych 

do oferty zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania 

oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku 

takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie 

wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania w imieniu wykonawcy 

oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych 

kopii dokumentów składanych w postępowaniu. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez 

spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kopia 

poświadczona notarialnie) należy dołączyć do oferty. Dokument potwierdzający 

ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 

publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą 

zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 

właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument 

pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające 

pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu 

występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się 

łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku 

udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy) 

zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 369, ze zmianami). Formularz oświadczenia zostanie opublikowany na stronie 

internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
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Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Nie 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
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elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały 

zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zakazuje się zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy. Wyjątek stanowią okoliczności przewidziane w art. 144 ustawy, w 

szczególności sytuacja gdy konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 

powodów niezawinionych przez wykonawcę np. oczekiwania na wydanie niezbędnych 
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uzgodnień, postanowień lub decyzji innych organów (urzędów miast, urzędów gmin, sądów 

powszechnych) w terminie dłuższym od ustawowego przewidzianego dla tego rodzaju 

czynności. Forma aneks do umowy. Warunek: zmiana będzie korzystna dla zamawiającego. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-02-06, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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