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Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia .0U.:kl&Ak\M&>,..4feAG^ł

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 
lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego”

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy tj. 
(tj. Dz.U. z 2015 poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Pz.U. z 2015, poz. 2164)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego”,

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego", 
w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Jacek Chudy

Maria BvzdrąrPawlak

It. fw- (WA-
RADCA PRAWNY



Sporządziła Magdalena Żurawska 04.04.2016r.



BSI.272.7.2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu 
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, 

położonych na terenie powiatu łowickiego”



I. Zamawiający
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,

99-400 Łowicz.

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą” oraz aktów wykonawczych 
wydanych na postawie Ustawy.

iii, Opis przedmiotu zamówienia
1. Przed miotem zamówień ia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzeń ia 

lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych 

na terenie powiatu łowickiego (obszar określony w poniższej tabeli) 

z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar objęty zamówieniem wynosi 
4400-4700 ha.

Gmina Obręb ewidencyjny
Bielawy Bielawy, Bielawska Wieś, Borówek, Brzozów, 

Chruśiin, Drogusza, Emilianów, Gaj, He lin, 
Leśniczówka, Marywil, Oszkowice, Piaski Bankowe, 
Przezwiska, Psary, Rulice, Seligi, Skubiki, Stare 
Orenice, Traby, Trzaskowice, Walewice, Wojewodza, 
Zgoda

Chąśno Chąśno Nowe, Mastki, Sierżniki, Skowroda, Wyborów,

Domaniewice Domaniewice, Krępa, Lisiewice, Reczyce, Rogóźno I, 
Rogoźno II, Skaratki

Kiernozia Sokołów Kolonia, Sokołów Tow., Teresew
Kocierzew Boczki, Gągolin Płd., Gągolin Płn., Jeziorko, 

Kocierzew, Lenartów, Różyce
Łowicz Bocheń, Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, 

Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Mystkowice, Niedźwiada, 
Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, 
Strzeicew, Szczudłów, Świące, Świeryż , Wygoda, 
Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Zielkowice
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Łyszkowice Bobiecko, Bobrowa, Czatoiin, Kalenice, Kuczków, 
Łagów, Polesie, Seligów, Seroki, Stachlew, Stare 
Grudze, Trzcianka, Uchań Dolny, Uchań Górny, 
Wrzeczko

Nieborów Arkadia, Bednary Kol., Bełchów, Bobrowniki, 
Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, 
Karoiew, Kompina, Michałówek, Patoki, Piaski, Sypień

Zduny Maurzyce, Retki, U rzecze, Złaków Borowy

2. Oznaczenie wg CPV:

77.23.10.00- 8 Usługi gospodarki leśnej

71.35.18.10-4 Usługi topograficzne

71.35.40.00- 4 Usługi sporządzania map
71.35.50.00- 1 Usługi pomiarowe.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 8 

do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi

Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił 

na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji oraz minimum 36 
miesięcy rękojmi, licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu przyjęcia 

przedmiotu umowy.

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie (łącznie z: wyłożeniem projektów uproszczonych planów urządzenia 

lasu w odpowiednich urzędach gmin, okresem na składanie zastrzeżeń i wniosków, 
uzyskaniem wymaganych opinii, przeprowadzeniem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

oraz odebraniem w/w projektów przez zamawiającego ostatecznym protokołem 

przyjęcia przedmiotu zamówienia) należy wykonać w terminie do 31 października 

2016 r.

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania Warunku:
Przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania uprawnień 
do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej trzy usługi, każda 
obejmująca swym zakresem powierzchnię minimum 3 000,00 ha w ramach jednego 

kontraktu, polegające na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasu 

lub/i inwentaryzacji stanu lasu.

Jeżeli Wykonawca wartość usług określi w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień 

poprzedzający opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu głównych 

usług oraz załączonych dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane 

należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający 

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować minimum pięcioma osobami, 

z których każda posiada wykształcenie:
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średnie ieśne, lub wyższe o kierunku: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja 

i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska lub ochrona 

środowiska oraz co najmniej 2-ietnie doświadczenie polegające na wykonywaniu 

planów urządzenia lasu, lub inwentaryzowaniu stanu lasów.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, 

które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego 

przez Wykonawcę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 
dokumenty wymagane w ofercie
1. W celu umożliwienia Zamawiającemu zweryfikowania zdolności Wykonawców 

do należytego wykonania zamówienia każdy z nich przedkłada wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SiWZ - 

- złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wyżej wskazany 
dokument, podpisany przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 

Ustawy, może być złożony łącznie dla tych podmiotów.
2) Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech 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 z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie.
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a) W wykazie należy Wskazać usługi wykonane w okresie trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać usługi obejmujące swym zakresem 

powierzchnię minimum 3 000,00 ha w ramach jednego kontraktu, polegające 
na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasu lub/i inwentaryzacji stanu 
lasu.

b) Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych głównych usług, 
w tym obowiązkowo dla co najmniej trzech usług obejmujących swym zakresem 
powierzchnię minimum 3 000,00 ha w ramach jednego kontraktu, polegających 

na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasu lub/i inwentaryzacji stanu 
lasu.

Dowody te muszą określać, czy usługi zostały wykonane należycie.

c) Dowodami, o których powyżej są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane:

- poświadczenia,

- oświadczenia Wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów.

e) W wykazie należy uwzględnić usługi zakończone przed upływem terminu 

składania ofert.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.

3) Lista podmiotów należących 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.) albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1-2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki:
1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których 
umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych 

z ofertą dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza),
2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany 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 wykonywaniu zamówienia.
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VIL Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej.

2. Pytania kierowane do Zamawiającego, zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu 

ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania do wyjaśnienia treści złożonych 

ofert, wezwania do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będą 

przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. Oferta, czy też dokumenty składane 

przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie 

art. 26 ust. 3 Ustawy muszą być złożone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 

faksu.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Żurawska

tel. (046) 837 54 48, 

e-mail: rip@powiatlowicki.pi

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 
wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 

w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
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o wyjaśnienie treści SiWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.

9



X. Opis sposobu przygotowania ofert,
1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.
Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 

formie) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno 

dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” 
opracowanym przez Zamawiającego.
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 

formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 
poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

0 udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika;

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

1 zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 

numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być 

podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki 

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.
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8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiający przyjmuje, 

iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany 

przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 

te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 
składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.

13. 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.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 
z późn. zm.) 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.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofercie. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa.

14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona beż otwierania.
15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu

przy ul. Stanisławskiego 30 (pokój nr 21 na parterze), 99 - 400 Łowicz w kopertach 

z następującym oznaczeniem: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 

lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, 
położonych na terenie powiatu łowickiego” oraz „Nie otwierać 

przed .................................2016 r. godz. 9.30.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa ....................... ......2016 r. o godz. 9.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 9.30 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30af 99-400 

Łowicz (nowy budynek starostwa).
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca określi cenę jednostkową wykonania zamówienia na obszarze 1ha, 
następnie cenę wykonania całości zamówienia zgodnie z instrukcją zawartą 

w Formularzu ofertowym przy założeniu, że powierzchnia, która jest objęta 

zamówieniem wynosi 4400 - 4700 ha.

5. W cenie należy skalkulować wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie obowiązki 
wynikające z zakresu zamówienia, w tym m.in. wyłożenie projektów uproszczonych 

planów urządzenia lasu w odpowiednich urzędach gmin, uzyskanie wymaganych 
opinii, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko kosztów zakupu map i innych 
materiałów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, opłat pobranych 

przez urzędy z tytułu uzgodnień, kosztów dojazdów, wynagrodzeń osób 

wykonujących zamówienie itp.
6. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w PLN. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się zamawiającemu rażąco niska w stosunku 

do przedmiotu zamówienia albo będzie budzić wątpliwości co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie 

niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych 

dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3*5 ustawy z dnia 10 października 2002
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r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, póz. 1314);
8. Zamawiający wymaga podania ceny beż podatku VAT (netto), stawki i kwoty 

podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) -  za całość zamówienia (cena 

ryczałtowa). Stawka podatku dla usług objętych zamówieniem wynosi VAT 8 %.

9. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty, 

że cena nie zawiera podatku VAT.

10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

W szczególności Zamawiający poprawi:

1) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,

2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
3) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto.

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy 

omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia 

„oczywistej omyłki rachunkowej”: błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu 

ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, 

przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie 

poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 

arytmetycznych.
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W przypadku wątpliwości dotyczących obliczenia ceny, Zamawiający uzna, że cena 

jednostkowa za 1 ha netto jest prawidłowa i będzie ona wartością bazową 

do dokonywania dalszych obliczeń.

XIII, Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które;

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych 

przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 
następującymi kryteriami i ich wagami:

1) Kryterium A: cena 
Waga kryterium 90%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
— -----------------------------------— x 100 x waga = suma punktów

Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres rękojmi 
Waga kryterium 10%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres rękojmi oferty badanej 
w miesiącach

--------------------------------------— ---------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy zaoferowany okres rękojmi 

w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres rękojmi wynosi 48 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca zaoferuje dłuższy okres rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny 

tej oferty w kryterium B okres rękojmi równy 48 miesięcy.
3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych 

za kryteria A i B.
4 .0  wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych 
punktów.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 
wyżej określonego terminu.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 

zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 

o ile umocowanie to nie będzie wynikać ż dokumentów załączonych do oferty.
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XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Urnowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SiWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 
Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 

do niniejszej SIWZ.

XVI. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVII. Postanowienia dotyczące możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

XX. Postanowienia dotyczące prowadzenia aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. Postanowienia dotyczące udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXII. Postanowienia dotyczące składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIII. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia Wskazującego na obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 
na usługi.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej/informacji że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej
5. Projekt umowy
6. Wzór wykazu głównych usług
7. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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FORMULARZ OFERTOWY

N azwa Wykonawcy.........

Siedziba Wykonawcy.....

Województwo................

Adres do korespondencji

NIP.... .............................

REGON.... ......................

Nr telefonu.....................

Nr faksu................. .

e-mail................ .........

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych 
oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego” składam ofertę 
o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób:

1.1 cena jednostkowa wykonania uproszczonego planu urządzenia 1 hektara lasu 

lub inwentaryzacji jego stanu z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych 

w SIWZ:

brutto:..................... ............... ...................................... .... ................................... zł

w tym podatek VAT .......... % tj. .................................. ...................................... . zł

netto: ....................................... ........................ .... ...................................... .......... zł.



1.2 Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie przekroczy 
kwoty:

1.2.1 Cena ofertowa netto............................................... ......................,...............zł
(Obliczyć według formuły: Cena jednostkowa netto wskazana w pkt 1.1. x 4700 ha)

Słownie............ ......................................... ................ ............................ złotych

1.2.2 w tym podatek VAT...........% t j ............................................................ .......zł
(Obliczyć według formuły: Cena netto wskazana w pkt 1.2.1 x stawka podatku VAT wskazana 
przez Wykonawcę)

słownie.......... ...................v,................................................... .......................złotych

1.2.3 Cena ofertowa brutto.... ...............................................................................zł
(Obliczyć według formuły: Cena netto wskazana w pkt 1.2.1 + wartość podatku VAT wskazana 
w pkt 1.2.2.)

słownie:......... ....... ......................................................................................złotych.

2. Na przedmiot zamówienia udzielam ........... . miesięcy gwarancji
oraz
.................... miesięcy rękojmi od dnia odebrania przez Zamawiającego
przedmiotu zamówienia i podpisania ostatecznego protokołu przyjęcia przedmiotu 
umowy.

3. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia (łącznie z wyłożeniem projektów 
uproszczonych planów urządzenia lasu w odpowiednich urzędach gmin, okresem 
na składanie zastrzeżeń i wniosków, uzyskaniem wymaganych opinii, 
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz odebraniem w/w projektów 
przez zamawiającego ostatecznym protokołem przyjęcia przedmiotu zamówienia) 
w terminie do 31 października 2016 r.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie 
wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

7. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......
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8. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

10. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 
końcowego.

11. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o powołuję się 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b na zasoby następujących 
podwykonawców:

Jeżeli dojdzie do rezygnacji lub zmiany ww. podwykonawcy/podwykonawców 
zobowiązuję się wykazać zamawiającemu, że samodzielnie spełniam 
warunek/warunki udziału w postępowaniu lub proponowany inny podwykonawca 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Podwykonawcom zamierzam powierzyć następującą część zamówienia:

13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:
.... ................................................tel. kontaktowy................... , faks:................ .

16. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy

Wykonawca, który składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że

(nazwa Wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych 
oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego" zgodnie 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

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;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osób/osoby uprawnionej do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy





Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiąćych własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie 
powiatu łowickiego” na podstawie przesłanek wskazanych w poniżej określonych 
w art 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
iub przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skażano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) -  przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej -  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.”

data podpis osób/osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

Zawarta w dniu ............... ........r. pomiędzy Powiatem Łowickim z siedzibą w Łowiczu,
ui. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, zwanym dalej „Zamawiającym”,
NIP: 834 18 82 519,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:
o .......................................................... ................................... .....
2) ......................................................................... .................................................................................................................................
a
.......................................  .......... ............... ........... . . . . . ........... ................(nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ......................................................... ............................ . (siedziba Wykonawcy),
...................................................................................................... ..............(adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) przez ..... ....................................
Regon:........., N IP :.......... (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowaną przez:

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych* w przedmiocie sporządzenia uproszczonych 
planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa stanowiących własność osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych 
położonych na terenie powiatu łowickiego dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony 
uzgadniają, co następuje:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie uproszczonych 
planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa stanowiących własność osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych 
położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, 
Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny 
z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia .................specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, zwaną również SIWZ, wraz ze wszystkimi wymaganymi 
w tym zakresie opiniami, uzgodnieniami i konsultacjami, zwane dalej przedmiotem umowy.

. . /  t l  y,

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności 
z:
-  ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100),
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-  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dż. U. z 2012 r., 
poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia 
lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.).

. -  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 58, poz.405 z późn.zm)),

-  ustawą 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

■■■- wytycznymi zawartymi w „Zasadach sporządzania uproszczonego planu urządzenia 
lasu” opublikowanymi przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r./tzw. Instrukcja/,

- innymi aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 winien zawierać wszystkie elementy istotne 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć przedmiot umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne sporządzenia przedmiotu 

umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym.

§3
1. Do Wykonawcy należy uzyskanie kompletnych danych wyjściowych (w tym map) 

i uzgodnień do sporządzenia przedmiotu umowy.
2. Do Wykonawcy należy ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy i innych niezbędnych opracowań, w szczególności zakupu map i innych 
materiałów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, opłat pobranych przez urzędy 
z tytułu uzgodnień, kosztów doj azdów, wynagrodzeń osób wykonuj ących zamówienie itp.

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu raz na miesiąc - w terminie 
do 15-stego dnia każdego kolejnego miesiąca sprawozdania z postępu prac w zakresie 
przedmiotu umowy w formie elektronicznej na adresy e-mailowe osób upoważnionych 
wskazanych w § 15 umowy.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące informacje 
Według stanu na dzień złożenia danego sprawozdania:
4.1. ilość otaksowanej powierzchni lasów,
4.2. na jakim etapie są uzgodnienia,
4.3. jakich uzgodnień dokonano.

5. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia i nanoszenia uwag, zastrzeżeń 
Zamawiającego oraz instytucji, organów administracji opiniujących, uzgadniających.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia nieodpłatnie wszelkich koniecznych 
zmian i uzupełnień przedmiotu umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia jest 
spowodowana istnieniem wad w przedmiocie umowy.

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, 
uzgodnień Oraz decyzji pozwalających na sporządzenie przedmiotu umowy.

8. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy.
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§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy (łącznie z: wyłożeniem projektów uproszczonych 
planów urządzenia lasu w odpowiednich urzędach gmin, okresem na składanie zastrzeżeń 
i wniosków, uzyskaniem wymaganych opinii, przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz odebraniem 
w/w projektów przez zamawiającego ostatecznym protokołem przyj ęcia przedmiotu 
zamówienia) upływa 31 października 2016 roku.

§5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego 
protokołem przekazania dokumentacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy fachowo, rzetelnie 
i kompletnie w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy wymieniony 
w § 1 w formie i ilości określonej w SIWZ, oryginały wszystkich opinii, uzgodnień, decyzji 
oraz innych dokumentów integralnie związanych z procedurą realizacji umowy będących 
w posiadaniu Wykonawcy (np. korespondencja z instytucjami, organami, wnioski 
mieszkańców, instytucji). Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony spis 
treści obejmujący minimum: liczbę porządkową, nazwę dokumentu, ilość stron dokumentu 
oraz zestawienie powierzchni lasów objętych zamówieniem.

4. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy oświadczy, czy go przyjmuje, czy też wnosi zastrzeżenia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do przedmiotu umowy 
przekazanego przez Wykonawcę. Zastrzeżenia dotyczyć mogą w szczególności 
niezgodności przedmiotu urnowy z wymaganiami określonymi w SIWZ.

6. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń wskazanych przez 
Zamawiającego i ponownego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem 
przekazania dokumentacji w terminie do 10 dni roboczych od przekazania przez 
Zamawiającego zastrzeżeń. Postanowienia § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Dokumentem przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół 
ostateczny przyjęcia przedmiotu zamówienia nie zawierający zastrzeżeń, sporządzony w 2 
egzemplarzach i podpisany przez obie strony.
W protokole ostatecznym przyjęcia przedmiotu zamówienia strony wskażą powierzchnię 
urządzoną lub zinwentaryzowaną lasów, datę wykonania zamówienia, zgodną z datą 
stosownego protokołu przekazania, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
przedmiot umowy, do którego Zamawiający nie miał zastrzeżeń.

8. Do ostatecznego protokołu przyjęcia przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy pisemne 
oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, że został wydany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że spełnia dyspozycje obowiązujących 
przepisów prawa.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w terenie poprawności wykonania 
przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kontroli.
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11. Z czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół, w którym Zamawiający wskaże 
rozbieżności pomiędzy przekazanym przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia a stanem 
faktycznym stwierdzonym w terenie, jeżeli takowe wystąpią.

§6

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 
wynosi:
cenę brutto/wraz z podatkiem VAT7 w wysokości: ............ ................................................
słownie:
w tym podatek VAT w wysokości .... %:■■■.... .... , .... ..........................................................
słownie:
cenę netto w wysokości: ....................................................................... ................................
słownie:

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn powierzchni (ha) 
Sporządzonego uproszczonego planu urządzenia lasu lub zinwentaryzowanego stanu lasu 
z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w SIWZ i stawki jednostkowej za 1 ha 
powierzchni wynikającej z oferty, tj. .......... zł brutto (w tym należny podatek VAT),
z zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia objęta wynagrodzeniem wynosi 4400 ha, 
zaś maksymalna 4700 ha.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Zaliczki.
4. Wynagrodzenie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie

z §8.

0

1 .Podstawą do Wystawienia przez Wykonawcę faktury za Wykonanie przedmiotu umowy jest 
protokół ostateczny przyjęcia przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli obu 
stron umowy wraz z oświadczeniem o którym mowa w § 5 ust 8.

2. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 -  400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, 
NIP 834-18-82-519.

3. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 
dni od przekazania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

4. Ża datę płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
przez jego bank.

§8

1. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do przedmiotu umowy wykonanego w ramach Umowy.

2. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych 
ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) wykorzystywać przedmiot umowy na własny użytek, w tym w szczególności 
przekazać przedmiot umowy lub dowolną jego część, a także jego kopie innym 
podmiotom,

b) wykorzystywać przedmiot umowy lub jego dowolną część do prezentacji innym 
podmiotom i osobom trzecim,
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c) wprowadzać przedmiot umowy lub jego części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych,

d) zwielokrotniać przedmiot umowy lub jego części dowolną techniką,
e) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać przedmiot 

umowy w postaci materialnych nośników utworu, w szczególności techniką 
drukarską, reprografrczną czy zapisu magnetycznego,

f) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać przedmiot 
umowy w postaci cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie go jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na 
dyskietce, CDR, DYD, pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamięci 
komputera), jak również poprzez udostępnianie go jako produktu multimedialnego 
w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na 
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej, BIP czy pamięci RAM 
poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

g) rozpowszechniać przedmiot umowy zarówno w formie materialnych nośników jak 
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie go publiczności 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym,

h) wprowadzać do obrotu oryginał albo egzemplarze, na których przedmiot umowy 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu, jak i jego cyfrowej 
postaci.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie wszelkich zmian 
i przeróbek przedmiotu umowy w tym do wykorzystywania ich w częściach lub całości 
oraz łączenia z innymi utworami (prawa zależne).

4. Prawo wyłączne zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
wyłącznie Zamawiającemu.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy 
został utrwalony.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. -  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a przedmiot umowy przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób.

7. Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych 
w formie pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie 
określonym postanowieniami niniejszej Umowy oraz do potwierdzenia, że prawa te nie 
zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby 
lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy 
oraz do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia. W przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego 
z tego tytułu.

8. Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 
majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu 
możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie dokonywania
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koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter zmian 
w utworach powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz Wykonawca 
zobowiązuje się do oświadczenia, żc jest uprawniony do działania w imieniu Autorów 
w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 
Ze zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie 
do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

1. Wykonawca udziela ..... - miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela ..... - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
3. W ykonawca jest odpowiedzialny Względem Zam awiającego, je ś li przedmiot umowy 

posiada wady zm niejszające jego Wartość łub Użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w umowie.

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
za wady przedmiotu umowy, jeśli Wykaże, że wada powstała wskutek wykonania 
wg wskazówek Zamawiającego, które w czasie odpowiednim zakwestionował i uprzedził 
na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych 
wskazówek.

5. Zamawiający, w przypadku otrzymania wadliwie opracowanego przedmiotu umowy, 
egzekwując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy, może żądać 
bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów.

6. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający prześle Wykonawcy 
reklamację. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni roboczych.

7. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację.
8. Strony uzgadniają termin 7 dni roboczych na usunięcie zgłoszonych wad 

przedmiotu umowy
9. Usunięcie wady zostanie każdorazowo protokolarnie odebrane przez Zamawiaj ącego.
10. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

11. W przypadku, o którym mowa w ust 9, Wykonawca zostanie obciążony fakturą wystawioną 
przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 30 dni od daty doręczenia.

§10

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za wypełnienie 
swoich Zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 
zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

2. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 
nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę 
wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 
wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.

4. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 
umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne
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lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków 
umownych.

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zaj ściu 
przypadku siły wyższej.

6. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim 
zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również winna podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia 
nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej,

7. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z umowy.

§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego 
wykonania,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

4) w każdym przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w § 5 ust. 9, 
rozbieżności pomiędzy powierzchnią ha lasów, wynikającą z wykonanej 
przez Wykonawcę dokumentacji a stanem faktycznym stwierdzonym w terenie, 
przekraczającej 20%, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Wykonawca nie pozostaje w zwłoce od czasu przekazania przedmiotu umowy protokołem 
przekazania do czasu jego przyjęcia przez Zamawiającego protokołem ostatecznym 
przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń 
do przedmiotu umowy,

4. Jeżeli Zamawiający wniósł zastrzeżenia do przedmiotu umowy, o których mowa 
w §5 ust. 5, kara umowna będzie naliczana do dnia, w którym zamówienie zostanie uznane 
za wykonane, łącznie z tym dniem.

5. Stronom przysługuje prawo naliczaniakar umownych do pełnej wysokości wynagrodzenia 
wynikającego z umowy.

6. Stronom przysługuj e prawo dochodzenia odszkodowania przewyższaj ącego karę umowną 
do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu 
kwotę z należności Wykonawcy.

8. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie 
wartości faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania strony 
zobowiązanej do jej zapłaty.

9. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym,
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IV Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) złożenia wniosku o ogłoszenie Upadłości lub wszczęcia likwidacji firmy 
Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) zamówienie jest realizowane niezgodnie z umową
d) Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

wskazanego w §3 o co najmniej 30 dni.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. a - d  powinno nastąpić 
w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

' §13

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe do przetwarzania, 
na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Zamawiający oświadcza, że Starosta Łowicki jest administratorem danych, które powierza 
Wykonawcy do przetwarzania, w następującym zakresie:

1) imiona, nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) nr działki i jej położenie.

3. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w sposób zgodny z jej treścią i jedynie 
przez czas jej trwania.

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których 
mowa w szczególności w art. 36 — 39 a ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 
100, poz. 1024) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, 
uszkodzeniem łub zniszczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz do zachowania 
ich w tajemnicy po jej zakończeniu.

5. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego

. §12
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przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§14

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następujących przypadkach:

■ 1.1. dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów 
i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniej szej umowy, w szczególności: 
wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przekraczające 60 dni, lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które odpowiadają Strony, dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania 
zamówienia,

1.2. zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowania na realizację usługi będącej 
przedmiotem zamówienia w zakresie dostosowującym do wymagań instytucji 
współfinansującej.

2. W przypadkach określonych w ust 1 powyżej, Strona, która uważa się za uprawnioną 
do wnioskowania o zmianę umowy, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie 
wniosku dotyczącego tej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
jej podstawę.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, 
lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach uzasadniających jego 
złożenie.

4. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 2, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
żądania zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany Strona powiadomi Stronę, 
która wnioskowała o zmianę umowy o jej akceptacji i terminie podpisania aneksu 
do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności.

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15

Do bieżącej konsultacji i współpracy związanej z realizacją przedmiotu umowy w imieniu
Zamawiającego upoważnia się:

1) Panią Adrianę Drzewiecką -  Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa; a.drzewi.ecka@powiatlowicki.pl

2) Pana Dominika Słomióskiego -  Podinspektora Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa; dom.inikslominski@powiatlowicki.ni
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3) Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

" §17

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§18

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§19

UmoWę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego cztery 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy

Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, zwanych również „upul” 
lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu 
łowickiego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. __________________________________
Gmina Obręb ewidencyjny
Bielawy Bielawy, Bielawska Wieś, Borówek, Brzozów, Chruślin, 

Drogusza, Emilianów, Gaj, Helin, Leśniczówka, Marywił, 
Oszkowice, Piaski Bankowe, Przezwiska, Psary, Rulice, 
Sełigi, Skubiki, Stare Orenice, Traby, Trzaskowice, Walewice, 
Woje wodza, Zgoda

Chąśno Chąśno Nowe, Mastki, Sierżniki, Skowroda, Wyborów

Domaniewice Domaniewice, Krępa, Lisiewice, Reczyce, Rogoźno I, 
Rogoźno II, Skaratki,

Kiernozia Sokołów Kolonia, Sokołów Tow., Teresew
Kocierzew Boczki, Gągolin Płd., Gągołin Płn., Jeziorko, Kocierzew, 

Lenartów, Różyce
Łowicz Bochen, Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Guźnia, Jamno, 

Jastrzębia, Mystkowice, Niedźwiada, Ostrów, Otołice, Parma, 
Pilaszków, Płacencja, Popów, Strzelcew, Szczudłów, Świące, 
Świeryż , Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, 
Zielkowice

Łyszkowice Bobiecko, Bobrowa, Czatolm, Kalenice, Kuczków, Łagów, 
Polesie, Seligów, Seroki, Stachłew, Stare Grudze, Trzcianka, 
Uchań Dolny, Uchań Górny, Wrzeczko

Nieborów Arkadia, Bednary Kol., Bełchów, Bobrowniki, Chyleniec, 
Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Karołew, Kompina, 
Michałówek, Patoki, Piaski, Sypień

Zduny Maurzyce, Retki, Urzecze, Złaków Borowy

2. Lasy części wymienionych obrębów ewidencyjnych objęte są formami ochrony 
przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1651 z późn. zm).

3. Wykonanie planów urządzenia lasu zgodnie z art. 19c Ustawy z dnia 28 września 
199łr. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2100) może być prowadzone 
przez przedsiębiorcę, w tym usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 lit. b ustawy 
z dnia 4 marca 2.0 lOr. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
( Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), który dysponuje wyposażeniem 
technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne 
do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.



4. Opracowaniem objęte zostaną grunty stanowiące las w rozumieniu art 3 ustawy
0 lasach z dnia 28 września 199lr. (Dz. U. z 2015r poz. 2100) ujęte w ewidencji 
gruntów i budynków jako lasy (Ls), na bazie aktualnych danych z ewidencji gruntów. 
W opracowaniu nie należy ujmować powierzchni wykazanych w ewidencji jako 
Lz -  zadrzewienia, zakrzaczenia.

5. Na mapach dołączonych do opracowań należy zaznaczyć odmiennym kolorem grunty 
przeznaczone do zalesienia w planach zagospodarowania przestrzennego.

6. Powierzchnia lasów objętych opracowaniem Wynosi 4 400 - 4 700 ha.

7. Wykonawca we Własnym zakresie pozyska w Wydziale Geodezji, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa bazy danych z ewidencji gruntów 
i budynków oraz kopie map ewidencyjnych niezbędnych do opracowania 
uproszczonych planów urządzenia lasu łub inwentaryzacji stanu lasu. Materiały 
zostaną pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8. W opracowaniach jak i na mapach zostanie umieszczona informacja o dacie 
przyjętego stanu ewidencyjnego. Który należy przyjąć na dzień podpisania umowy.

9. Przy realizacji zamówienia jak i po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest 
do ochrony danych osobowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie 
danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji 
stanu lasów należy przyjąć na okres 10 lat tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2026r.

11. W ramach zamówienia wymagane jest Wykonanie prognozy oddziaływania 
na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 
oraz wspólnot gruntowych w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. W zakresie wykonania prognozy oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 
Wykonawca:
a) Przygotuje wniosek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 
1235 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
i Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 48 ww, ustawy. W przypadku konieczności sporządzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasów 
Wykonawca wystąpi o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektów uproszczonych



planów urządzenia lasu, dla których zachodzi potrzeba przeprowadzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko.
b) Sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko,
c) Przeprowadzi konsultacje społeczne oraz przyjmie i rozpatrzy uwagi i wnioski 
w toku konsultacji.
d) Uzyska w ww. zakresie pozytywne opinie RDOŚ i PWIS w Łodzi.
e) Przekaże zamawiającemu w/w prognozę (w formie papierowej i elektronicznej). 
Koszty wykonania działań opisanych w niniejszym punkcie należy skalkulować 
w ofercie,

12. Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
1) ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100),
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia 
lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
3) ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1651),
4) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami),
5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 58, poz.405),
6) wytyczne zawarte w „Zasadach sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu” 
opublikowanych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r. /tzw. instrukcja/,
7) inne aktualnie obowiązujące przepisy.

13. Uproszczone plany urządzenia lasu łub inwentaryzacje stanu lasów należy wykonać 
w wersji papierowej, w języku polskim w formacie A -  4, w twardej oprawie 
introligatorskiej oraz elektronicznej z zapisem na elektronicznym nośniku danych 
w postaci pliku tekstowego edytowalnego (np. doc, odt, xls) oraz w pliku PDF -  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu, oddzielnie dla każdego obrębu -  w 3 egzemplarzach.

14. Każdy egzemplarz uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu 
winien posiadać stopkę tytułową na zewnętrznej, twardej oprawie oraz dodatkowo 
na grzbiecie (nazwę obrębu oraz gminy objętej opracowaniem). Strony planu 
lub inwentaryzacji należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony 
na początku opracowania. W spisie treści należy podać ilość egzemplarzy map 
zamieszczonych w planie. Jeden egzemplarz map winien być podklejony na płótnie 
łub folii i obustronnie zafoliowany. W części końcowej opisu ogólnego 
(po zestawieniach tabelarycznych) należy umieścić rozdział p.t. „Uzgodnienia” gdzie 
zostaną zamieszczone poświadczenia o wyłożeniu planu w gminie oraz opinia 
miejscowego nadleśnictwa.

15. Do każdego opracowania należy dołączyć (w kieszeni na końcu opracowania) komplet 
map gospodarczych w skali stosownej do wielkości inwentaryzowanego obszaru



lecz nie mniejszej niż 1:10 000 wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej 
z oznaczeniem numerów działek ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasów. Mapy powinny zawierać odniesienia terenowe w celu 
łatwego zidentyfikowania działek. Każdy egzemplarz mapy na odwrotnej stronie 
powinien być ponumerowany, zawierać wykaz oddziałów i pododdziałów. Mapa 
powinna zawierać napis tytułowy, określenie obiektu i położenia, datę stanu 
opracowania, skalę, szkic sytuacyjny miejscowości z usytuowaniem obszarów leśnych 
i numerami poszczególnych oddziałów, oznaczenie literami pododdziałów 
z podaniem gatunku głównego, podaniem jego udziału w składzie gatunkowym 
oraz wieku, oznaczenie cyfrą (liczba porządkowa) wydzieleń, zakolorowane 
pododdziały według gatunku panującego (posługując się barwami jak dla Lasów 
Państwowych), opis gruntów przyległych, podpis Wykonawcy.

16. Czystopisy uproszczonych planów urządzenia lasów’ lub inwentaryzacji stanu lasów 
wykonane będą przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, 
tzn, druk nie może rozpływać się po zamoknięciu,

17. Rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów należy 
przedstawić w „Wykazie rozbieżności kategorii gruntów pomiędzy stanem 
w ewidencji a stanem na gruncie na działkach objętych uproszczonym planem 
Urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów’ ’, jako integralną część uproszczonego 
planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów- wspólne opracowanie.

18. Wyciągi zadań gospodarczych określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasów należy wykonać oddzielnie dla każdego właściciela 
(współwłaściciela) wykazanego w ewidencji gruntów i przekazać Zamawiającemu 
na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytoWalnego (np. doc, 
odt, xłs) oraz w pliku PDF, odpowiadających oryginalnej wersji drukowanej.

19. Wykonawca dokona uzgodnienia z właściwym terenowo nadleśnictwem w zakresie 
przyjęcia docelowych typów gospodarczych drzewostanów, rodzaju rębni 
oraz składów gatunkowych upraw leśnych itp. Kopia tych uzgodnień przekazana 
zostanie Zamawiającemu.

20. Wykonawca uzgodni w razie potrzeby (strefa zagrożenia pożarowego) projekt 
uproszczonego planu urządzenia lasu W zakresie ochrony przeciwpożarowej 
z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Z uzgodnień 
tych należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją Zamawiającemu.

21. Po zakończeniu prac Wykonawca:
- składa jeden egzemplarz projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 
we właściwym terenowo urzędzie gminy, celem wyłożenia na okres 60 dni do 
publicznego wglądu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie 
części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych 
właścicieli lasów a także mapy.
- powiadomi właściwego terenowo wójta gminy 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.



- w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu uproszczonego planu 
urządzenia lasu dostarczy zamawiającemu pisemną informację o dokonaniu wyłożenia 
uproszczonych planów urządzenia lasu przez właściwych terenowo wójtów.

22. Wykonawca zobowiązuje się udzielić zainteresowanym właścicielom niezbędnych 
informacji, analizować wpływające zastrzeżenia i wnioski oraz dokonywać 
ewentualnych korekt w projekcie upul. Do złożonych wniosków i zastrzeżeń 
wykonawca przygotuje propozycję rozstrzygnięcia i niezwłocznie przekaże 
do zamawiającego celem rozpatrzenia, które nastąpi w terminie 4 dni roboczych. 
Rozstrzygnięcia podjęte przez Zamawiającego w wyniku rozpatrzenia złożonych 
zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie upul.

23. Wykonawca uzyska od właściwego terytorialnie nadleśniczego nadleśnictwa pisemną 
opinię do każdego projektu upul - zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o lasach.

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

25. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie 
pomiarów wykonanych w terenie.

26. Całkowite wykonanie zlecenia łącznie z: wyłożeniem projektów uproszczonych 
planów urządzenia lasu w odpowiednich urzędach gmin, okresem na składanie 
zastrzeżeń i wniosków, uzyskaniem wymaganych opinii, przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz odebraniem w/w projektów przez zamawiającego ostatecznym 
protokołem przyjęcia przedmiotu zamówienia) nie może nastąpić później niż 31 
października 2016 r. Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie 
zamawiającego na podstawie ostatecznego protokołu przyjęcia przedmiotu 
zamówienia.

27. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do przedmiotu umowy wykonanego w ramach Umowy.

28. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację 
przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zostaną przekazane wzory logotypów, które 
należy umieścić na dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.





Nazwa Wykonawcy

Wykaz wykonanych usług

L.p. Przedmiot wykonanej usługi 
(należy wskazać usługi polegające na 
opracowaniu uproszczonych planów 
urządzania lasu lub/i inwentaryzacji stanu 
lasów)

Powierzchnia objęta 
opracowaniem 

wskazanym w kolumnie 
nr 2 (ha)

Termin realizacji 
(podać datę 

zakończenia)

Nazwa
i adres podmiotu 

na rzecz którego została 
wykonana usługa

2 3 4 5

podpis osoby / osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy





Nazwa Wykonawcy (miejscowość i data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Zgodnie z art 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. * Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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.)____________________________________________________________________

i-p. Nazwa podmiotu

1.

2.

3.

4.

5.

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.





Pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie 
(wskazać średnie/wyższe 
oraz określić ukończony 

kierunek)

Ilość lat 
doświadczenia 
w wykonywaniu 

planów urządzenia 
lasu, lub

inwentaryzowaniu 
stanu lasów

Podstawa dysponowania 
wskazaną osobą

1. Dysponuję/ 
będę dysponował*

2. Dysponuję/ 
będę dysponował*

3. Dysponuję/ 
będę dysponował*

4. Dysponuję/ 
będę dysponował*

5. Dysponuję/ 
będę dysponował*

‘ niewłaściwe skreślić

Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi nie dysponuje a będzie 
dysponował dołącza pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

osób zdolnych do wykonania zamówienia.

data

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy




