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 I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADZALNY SIEMIANICE 
Ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska 

Tel. 62 78 264 00, fax. 62 78 264 10 
Województwo: wielkopolskie 

Powiat: kępiński 
NIP: 777-00-04-960, REGON: 000001844-106 

E-mail: lzd-siemianice@home.pl 
Adres internetowy: www.lzd-siemianice.home.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zwanej 
dalej „ustawą” lub „PZP” oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1, w oparciu o art. 39 – 46 PZP z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy, o wartości 
szacunkowej powyżej progów określonych w art. 11, ust. 8. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamówienie obejmuje prace w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony 
lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów 
leśnych oraz gospodarki łowieckiej w LZD Siemianice. 
2. Na w/w usługi składają się następujące działy prac: 

1) pozyskanie drewna: wycięcie i okrzesanie drzew wyznaczonych indywidualnie lub 
poprzez zaznaczenie granicy wyrębu oraz wyrobienie sortymentów (grubizny) przy 
pniu lub na stole manipulacyjnym po zrywce. 

2) zrywka półpodwieszona lub nasiębierna wyrobionego drewna do wyznaczonych 
miejsc przy drogach wywozowych i zmygłowanie go na legarach lub ułożenie stosów 
na legarach. 

3) pozostałe prace godzinowe przy pozyskaniu drewna, które obejmują: prace 
godzinowe w trzebieżach wczesnych polegające na wycięciu wszystkich 
wyznaczonych drzew z pozostawieniem ściętych drzew w miejscu ścinki, pomoc przy 
szacunkach brakarskich, pracę ciągnika przy pozyskaniu drzew szczególnie trudnych 
(pochylonych nad drogami, liniami wysokiego napięcia itp.). 

4) hodowla lasu: pielęgnacja upraw i młodników wykonywana przy pomocy ręcznych 
narzędzi specjalistycznych typu kosy, pilarki na wysięgniku itp., odnowienia zrębów 
oraz podsadzenia, a także poprawki i uzupełnienia na istniejących uprawach, 
obejmujące przygotowanie gleby, odbiór dostarczonych ze szkółki do leśnictwa 
sadzonek z ich rozładunkiem i dołowaniem oraz sadzenie, melioracje agrotechniczne, 
czyszczenia wczesne i późne, wyprzedzające przygotowanie gleby. 

5) ochrona lasu: ochrona drzew i drzewostanów przed zwierzyną, owadami, grzybami 
oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, a także prace z zakresu ochrony 
pożytecznej fauny i flory, porządkowanie terenów leśnych ze śmieci. 

6) nasiennictwo: zbiór nasion i owocostanów z bazy nasiennej LZD Siemianice. 
7) szkółkarstwo leśne: hodowla sadzonek drzew i krzewów leśnych dla potrzeb 

nadleśnictwa oraz sprzedaży zewnętrznej. 
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8) ochrona przeciwpożarowa: zabezpieczenie terenów leśnych przed pożarami przy 
pomocy ciągników z pługiem talerzowym lub narzędzi ręcznych i mechanicznych, 
monitorowanie lasów. 

9) utrzymanie obiektów leśnych: bieżąca konserwacja dróg leśnych oraz urządzeń 
wodno-melioracyjnych, modernizacje i naprawy urządzeń turystycznych i 
edukacyjnych. 

10) prace z zakresu gospodarki łowieckiej oraz gospodarki rolno-łąkowej na terenie 
OHZ LZD Siemianice. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej 
specyfikacji. 
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 

77.20.00.00-2 Usługi leśne 
77.21.00.00-5 Usługi pozyskiwania drewna, 
77.23.10.00-8 Usługi gospodarki leśnej, 

5. Ze względów organizacyjnych przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. 
Częściami zamówienia są: 
Część I –  Leśnictwo Doświadczalne Dobrygość, 
Część II –  Leśnictwo Doświadczalne Wielisławice, 
Część III –  Leśnictwo Doświadczalne Marianka, 
Część IV –  Leśnictwo Doświadczalne Laski i Arboretum w Laskach, 
Część V –  Leśnictwo Doświadczalne Ciecierzyn, 
Część VI –  Leśnictwo Doświadczalne Unieszów 
Część VII –  Gospodarstwo Szkółkarskie Dobrygość 
Część VIII – Grodzenie i rozgradzanie upraw leśnych w Leśnictwach 

Doświadczalnych Dobrygość, Wielisławice, Marianka i Laski  
Część IX  – Grodzenie i rozgradzanie upraw leśnych w Leśnictwach 

Doświadczalnych Ciecierzyn i Unieszów  
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zastrzega jednak 
możliwość ubiegania się przez jednego Wykonawcę o udzielenie zamówienia maksymalnie 
na dwie części. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

  
1. Zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 
spełniają 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 zdolnymi do 

wykonania zamówienia – tabela nr 1 i 2, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Tabela nr 1 
Wymagania w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 

Nr części 
zamówienia Rodzaj wymaganych kwalifikacji Minimalna 

ilość osób Uwagi 

Drwal motorniczy 2 
I Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 1 *) 

Drwal motorniczy 4 
II Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 1 *) 

Drwal motorniczy 4 
III Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 2 *) 

Drwal motorniczy 4 
IV Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 2 *) 

Drwal motorniczy 4 
V Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 2 *) 

Drwal motorniczy 5 
VI Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z 

dwoma przyczepami dwuosiowymi 3 *) 

VII ------------- ----------- --------- 

VIII Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z jedną 
przyczepą dwuosiową 1 *) 

IX Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika z jedną 
przyczepą dwuosiową 1 *) 

*) Wykonawca musi dysponować kadrą na każdą część, którą jest zainteresowany, w 
ilości podanej w zestawieniu (np. chcąc złożyć ofertę na 2 części należy dysponować 
taką liczbą wykwalifikowanych osób ile wynosi suma zapotrzebowania na te 2 części). 

 
Tabela nr 2 
Wymagania sprzętowe w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia 

Nr części 
zamówienia Rodzaj wymaganego sprzętu Minimalna 

ilość (szt.) Uwagi 

Pilarki spalinowe 2 
Ciągnik o mocy min 25 KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 I 
Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/trójząb) 2 

*) 

Pilarki spalinowe 4 
Ciągnik o mocy min 45 KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 II 
Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/ trójząb) 3 

*) 

Pilarki spalinowe 4 
Ciągnik o mocy min 25KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 

Ciągnik o mocy min 45KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 III 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/ trójząb) 4 

*) 
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Pilarki spalinowe 5 
Ciągnik o mocy min 25KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 

Ciągnik o mocy min 45KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 IV 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/ trójząb) 4 

 
*) 

Pilarki spalinowe 4 
Ciągnik o mocy min 45KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 

Ciągnik o mocy min 65KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 1 V 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/ trójząb) 4 

*) 

Pilarki spalinowe 5 
Ciągnik o mocy min 25KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 

2 

Ciągnik o mocy min 45KM, maszyny lub konie (z osprzętem do 
zrywki półpodwieszonej) 

1 

VI 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/trójząb) 

5 

*) 

VII --------------------------------------- ------------- -------- 
Pilarki spalinowe 1 szt 
Ciągnik o mocy min. 25KM z przyczepą 1 szt 
Urządzenia do napinania siatki 2 szt 
Świder glebowy-spalinowy (ø do 40 cm i głębokość min. 80 cm) 1 szt 

VIII 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/żyłka/ trójząb) 

1 szt 

 
 
 

*) 

Pilarki spalinowe 1 szt 
Ciągnik o mocy min. 25KM z przyczepą 1 szt 
Urządzenia do napinania siatki 2 szt 
Świder glebowy-spalinowy (ø do 40 cm i głębokość min. 80 cm) 1 szt 

IX 

Wykaszarka spalinowa na wysięgniku z wymienną końcówką 
(tarcza/żyłka/ trójząb) 

1 szt 

 
 
 
 

*) 

*) Wykonawca powinien dysponować sprzętem na każdą część, którą jest 
zainteresowany, w ilości podanej w zestawieniu (np. chcąc złożyć ofertę na 2 części 
należy dysponować min. tak licznym zestawem ile wynosi suma zapotrzebowania na 
te wszystkie części). 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione niezależnie dla każdej części 
zamówienia, o które ubiega się Wykonawca. 
3. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP. 
4. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie 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. Po wyborze oferty, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda 
okazania umowy regulującej współpracę Wykonawców. 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru 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 w ofercie pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
6. Zamawiający dopuszcza do powierzenia podwykonawcom prac określonych w niniejszej 
SIWZ, pod warunkiem przestrzegania przez podwykonawców jej warunków i postanowień. 
7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie prac, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
8. Pełnomocnicy konsorcjum przyjmują do realizacji zadania wynikające z art. 304 § 1 bądź 
§ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – pracodawca lub przedsiębiorca 
niebędący pracodawcą jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o 
których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także 
osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na 
własny rachunek działalność gospodarczą. 
9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (celowym jest, aby dokumenty oferty 
ułożyć wg kolejności oraz ponumerować strony): 
 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji, 
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do 
niniejszej specyfikacji, 

Powyższe dwa oświadczenia (załącznik nr 2 i 3) można połączyć w jedno 
oświadczenie. 

3. Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że usługi te są wykonywane, lub zostały wykonane należycie np. referencje, opinie, listy 
polecające, protokoły odbioru prac, faktury, zaświadczenia, świadectwa, i inne – załącznik 
nr 4, „Doświadczenie Wykonawcy”. 
Za spełnienie wymagań w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna należycie wykonane 

prace o podobnym charakterze o wartości brutto minimum: 
 Dla części nr I   -   80 000 zł 
 Dla części nr II  - 100 000 zł 
 Dla części nr III  - 180 000 zł 
 Dla części nr IV  - 170 000 zł 
 Dla części nr V  - 130 000 zł 
 Dla części nr VI  - 220 000 zł 
 Dla części nr VII  - 120 000 zł 
 Dla części nr VIII  -   30 000 zł 
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 Dla części nr IX  -   30 000 zł 
4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji „Personel Wykonawcy”, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymienione 
w wykazie osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5) niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Przed podpisaniem umowy 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów do wglądu 
potwierdzających wymagane uprawnienia. 
6. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy wraz z określeniem zakresu rzeczowego i procentowego udziału 
finansowego w realizacji zadania – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
7. Wykaz sprzętu technicznego, jakim będzie dysponował Wykonawca realizując zadanie – 
załącznik nr 7 do SIWZ, 
8. Parafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, 
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 PZP, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
odniesieniu do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 – zał. nr 3. 
10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
11. Dowód wniesienia wadium. 
12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
14. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 PZP albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg 
wzoru – Załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty: 

1) pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do 
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

2) wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
3) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 

zamówienia. 
16. Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i które 
wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna nie podlega 
wykluczeniu z postępowania, natomiast wspólnie muszą wykazać, że: 

1) dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, 
2) dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, 
3) posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia. 
4) posiadają wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, 

17. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za 
zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii dokumentu, przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
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18. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu, od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane. 
19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 197 poz. 1661) rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 
20. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Uwaga: 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 
86 ust. 4 ustawy). 
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do 
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres 
Zamawiającego. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 062-78-264-10 lub na 
adres e – mail: lzd-siemianice@home.pl, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści 
zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią 
SIWZ pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później 
niż na 6 dni przed terminem składania ofert. 
2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
5. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz umieści ją na swojej stronie internetowej. 
6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian w ofertach. 
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest inż. Krzysztof Durczak – dane kontaktowe jak w rozdziale I. 

 
ZAMAWIAJĄCY zorganizuje spotkanie z Wykonawcami w dniu 14-11-2013 r., 

które rozpocznie się o godz. 09:00 w świetlicy LZD Siemianice.  
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach opisanych w art. 45, ust. 6 PZP. Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się 
w kwocie 10.350,00 zł. Na poszczególne części zamówienia wadia wynoszą: 
Część I   – Leśnictwo Doświadczalne Dobrygość        - 750,00 zł 
Część II  – Leśnictwo Doświadczalne Wielisławice        - 950,00 zł 
Część III – Leśnictwo Doświadczalne Marianka             - 1650,00 zł 
Część IV – Leśnictwo Doświadczalne Laski i Arboretum w Laskach  - 1750,00 zł 
Część V  – Leśnictwo Doświadczalne Ciecierzyn        - 1350,00 zł 
Część VI – Leśnictwo Doświadczalne Unieszów        - 2150,00 zł 
Część VII  – Gospodarstwo Szkółkarskie Dobrygość       - 950,00 zł 
Część VIII – Grodzenie i rozgradzanie upraw leśnych w Leśnictwach Doświadczalnych 
Dobrygość, Wielisławice, Marianka i Laski           - 400,00 zł 
Część IX  – Grodzenie i rozgradzanie upraw leśnych w Leśnictwach Doświadczalnych 
Ciecierzyn i Unieszów                  - 400,00zł 
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: SBL o/Kępno, nr rachunku: 36 8413 0000 0021 1666 2000 0004 
z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium przetargowe na wykonanie usług leśnych – 
część/ci/ nr .............”. 
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego SKOK lub poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego 
oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a termin ważności wystawionego 
dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
zostanie odrzucona. 
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a PZP. 
 

IX. Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

2. Do oferty nie należy dołączać opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji cenowych oraz 
katalogu pracochłonności w zagospodarowaniu lasu – załączniki nr 9, 10 i 11. 
3. Ofertę należy złożyć w opakowaniu, opisanym w sposób następujący: 
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Adres Zamawiającego  
 

„Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice 
w roku 2014” 

nie otwierać przed 20-11-2013r. godz. 9:15 
 

Adres składającego ofertę 

 
4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
5. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, 
gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 
6. Wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 
7. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną. 
8. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką. 
9. Kartki oferty celowym jest ponumerować. 
10. Oferta powinna być trwale zszyta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 
11. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem 
terminu składania ofert. 
12. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 
13. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak 
składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy złożyć do dnia 20-11-2013r. do godziny 9.00 w sekretariacie Leśnego 
Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska. 
2. Komisyjne otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20-11-2013r. o godzinie 9:15 w 
siedzibie Zamawiającego w sali klubowej. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o których mowa w punktach 3 i 4. 
6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o 
złożeniu oferty po terminie. 
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług – art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o 
cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050. 
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji 
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lokalnej (jeżeli jest to konieczne) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które 
można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 
3. Cena oferty jest ceną brutto. 
4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT. 
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający 
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 
6. Cena ofertowa brutto = suma cen jednostkowych brutto, gdzie: 

1) cena jednostkowa brutto = cena netto + podatek VAT. 
2) cena musi być podana z dokładnością do 1 gr. 
3) zaokrąglenia do 1 gr należy dokonać w następujący sposób: 

 0,001 zł – 0,004 zł = 0 gr, 0,005 zł – 0,009 zł = 1 gr 
4) wysokość podatku VAT należy naliczać do części składowych formularza cenowego, 

a nie od sumy wartości części składowych. Wartość podatku VAT jest to suma 
wartości podatku VAT części składowych formularza cenowego. W formularzu 
cenowym w podsumowaniu wpisać należy wartość podatku VAT bez podawania 
stawki w %. 

6. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas 
wykonywania umowy podlegały waloryzacji. 
7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 
8. Określony w niniejszej SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi podstawę 
do obliczenia ceny oferty i określenia kwoty zobowiązania. 
9. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na podstawie zakresu rzeczowego 
załączonego do SIWZ. 
10. Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta, jako umowna. 
11. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać oddzielnie dla poszczególnych części, o 
które ubiega się Wykonawca. 
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie. 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium – najniższą ceną. 
2. Ocena ofert dokonywana będzie za poszczególne części odrębnie. 
3. Wszystkie oferty na daną część będą ze sobą porównywane. 
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 

1) w zakresie kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 
punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 
                                     najniższa cena spośród ofert ważnych 

wc = ---------------------------------------------------- x waga 100 %, 
                                                       cena oferty badanej 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. 
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6. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. 
7. Wybór oferty: 

1) wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych, 

3) wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w drodze postępowania przetargowego, 
przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oryginał kalkulacji cenowej na 
podstawie której przygotował ofertę dla danej części – załącznik nr 10. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z pracownikami 
przewidzianymi do zatrudnienia lub zatrudnionymi, a w przypadku niezgodności z 
wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany. 
3. Podmioty wspólnie składające ofertę, przed zawarciem umowy przedstawią do wglądu 
oryginał umowy o konsorcjum wskazującą na podział zadań i solidarną odpowiedzialność. 
4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 150 000 zł dla części nr I - II, 300 000 zł dla części III 
– VI, 100 000 zł dla części VII, 35 000 dla części VIII - IX, oraz zobowiąże się do odnawiania 
polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji usług. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania, lub nienależytego wykonania zamówienia. 
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w kwocie 5% ceny całkowitej podanej w ofercie z 
zaokrągleniem do pełnych 100 zł w górę. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancji bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 
6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 
7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy LZD – nr podano w rozdziale VIII, ust. 2 SIWZ. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie 
go na poczet zabezpieczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 
 
1. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i SIWZ. 
2. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Warunki zapłaty za wykonane usługi: 

1) wynagrodzenie Wykonawcy wynika ze złożonej oferty, 
2) rozliczenia za wykonane usługi następować będą za rzeczywiście wykonane usługi 

na podstawie stawek jednostkowego wykonania określonych dla poszczególnych 
rodzajów prac w ofercie Wykonawcy, 

3) odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie 
leśniczych na podstawie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót będzie 
podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę, 

4) zapłata za wykonane usługi następować będzie na podstawie sprawdzonych i 
zatwierdzonych do zapłaty faktur złożonych przez Wykonawcę, 

5) zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia 
faktury u Zamawiającego, 

4. W razie nienależytego wykonania usług lub powstania szkody z winy Wykonawcy, 
Wykonawca naprawi ją w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 
5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 
faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
6. Kwota netto wynagrodzenia jest niezmienna, obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki 
dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji robót 
ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie podlegać żadnym waloryzacjom. 
7. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w 
fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, bez konieczności 
zmiany umowy. 
8. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w 
stosunku do zakresu określonego w SIWZ. 
9. Zamawiający z ważnych przyczyn zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji prac z 
zakresu gospodarki leśnej (zmianę adresu leśnego ze względu na wprowadzenie od 01-01-
2014 r nowego PUL) w ramach danej części. Lokalizacją jest obszar całej części. 
10. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze, 
zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski 
żywiołowe, katastrofy itp. 
11. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w SIWZ nie 
stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest 
podstawą do ponoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym. 
13. Miejsca, terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac określane będą w 
zleceniach przekazania powierzchni i prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych 
terytorialnie leśniczych. 
14. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie przez cały rok, do 31-12-2014r. 
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15. Wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania drewna i zrywki nie może 
powodować uszkodzeń drzew stojących w pobliżu w rozmiarze przekraczającym 5% ilości 
drzew na powierzchni objętej usługą (pozycji). Konsekwencje przekroczeń zawiera umowa. 
16. Wykonawca, po wykonaniu prac na każdej „powierzchni roboczej” ma obowiązek, przed 
jej opuszczeniem, uporządkowania i oczyszczenia miejsca pracy z wszelkiego typu odpadów 
poprodukcyjnych (butelki, papier, puszki itp.). 
17. Wykonawca podczas prac objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad, kryteriów i standardów zrównoważonej gospodarki leśnej certyfikatu 
FSC (www.fsc.pl), a w szczególności: 

1) w terenie wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt, gwarantujący bezpieczeństwo i higienę 
pracy, w tym kaski ochronne, kontrastowe kamizelki, buty ochronne, spodnie ochronne, 
2) wszyscy pracownicy mają dostęp do apteczki pierwszej pomocy na każdej pozycji roboczej, 
3) każda osoba przebywająca na terenie, gdzie prowadzone jest pozyskanie wyposażona jest 
w kask ochronny i kontrastową odzież ochronną, 
4) pracownicy wykonujący niebezpieczne prace takie jak ścinka trudnych drzew, usuwanie 
wiatrołomów, itp., pracują pod nadzorem stałym, 
5) pracownicy znają procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju, 
6) źródliska oraz koryta rzek i potoków są chronione i oszczędzane podczas prowadzenia 
prac leśnych, 
7) w trakcie pozyskania drewna podejmuje się działania mające na celu zmniejszenie ryzyka 
zniszczenia gleb i erozji, jak na przykład: prowadzenie zrywki permanentną siecią szlaków 
zrywkowych, stosowanie udoskonalonych urządzeń i wyposażenia (np. szerokie opony), 
8) do koryt cieków, mokradeł i zbiorników wodnych nie są wrzucane: narzut drogowy ani inne 
odpady (np. kamienie, fragmenty skał, gałęzie) powstałe w wyniku przygotowywania danego 
terenu do działań gospodarczych lub innych prac, 
9) środki chemiczne, ich opakowania, nieorganiczne odpady w stanie ciekłym lub stałym 
powstałe w wyniku działań gospodarczych w lesie lub funkcjonowania sprzętu, będą 
składowane w sposób przyjazny dla środowiska i zgodnie z prawem, 
10) odpowiednie zestawy do pochłaniania oleju znajdują się na wyposażeniu maszyn 
leśnych, wyposażeniu punktów obsługi i tankowania pilarek, 
11) nie ma wycieków  oleju/paliwa ze sprzętu mechanicznego, 
12) do pilarek i sprzętu hydraulicznego używane są jedynie oleje ulegające  biodegradacji 
oraz kanistry z końcówkami uniemożliwiającymi rozlanie paliwa. 

18. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinien 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:  

1) Kodeksie pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – 
dział 10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 
2) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006r. 
nr 161, poz. 1141), 
3) Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej wprowadzonej zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012r (Warszawa 2012), 

a także stosować się do uregulowań zawartych w następujących dokumentach: 
4) „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 21 listopada 2011r, 
5) „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 
6) ,Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów" - wprowadzona zarządzeniem nr 54 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1 – 3 (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
3. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
 
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 
polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części 
o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy) i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
2. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w następujących okolicznościach: 

1) konieczności zwiększenia zadań gospodarczych z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, 

2) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych powodujących konieczność wykonania 
niezbędnych czynności gospodarczych, np. pożar, uszkodzenia drzewostanów 
powodowane czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi itp. 

 
XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych 

warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza ich składanie, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu 

zakupów oraz umowy ramowej 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej. 

 
XX. Załączniki do specyfikacji 

 
1. Zał. nr 1 – Formularz oferty, 
2. Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
3. Zał. nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
4. Zał. nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy, 
5. Zał. nr 5 – Personel Wykonawcy, 
6. Zał. nr 6 – Udział podwykonawców, 
7. Zał. nr 7 – Wykaz sprzętu technicznego, 
8. Zał. nr 8 – Wzór umowy, 
9. Zał. nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia: 

dla części od I do VI formularze nr 1-5, a dla części od VII do IX formularz nr 1, 
10. Zał. nr 10 – Formularze cenowe: 
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dla części od 1 do 9 arkusze kalkulacyjne od 1 do 9, 
11. Zał. nr 11 – Katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu 

lasu obowiązujący w LZD Siemianice. 
12. Zał. nr 12 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  
 

 
 
 

D Y R E K T O R 
mgr inż. Iwo Gałecki 

/KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO/ 


