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BR/4260/2022      Kraków, dnia 13 grudnia 2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-17/2022 (390) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” zaprasza do składania ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla 

Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku” 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie 

tel. (12) 425 35 51, fax (12) 425 3552 w. 33,  

adres strony internetowej, na której dostępna jest SWZ: www.zoo-krakow.pl 

e-mail: przetargi@zoo.krakow.pl  

2. Tryb postępowania: 

2.1. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych  – zwanej dalej p.z.p. 

2.2. Sposób prowadzenia postępowania został określony w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 6  

p.z.p. – przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami CPV  

77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-

6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1, 77231000-8, 77231200-0, 

77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, zaś 

wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Przedmiotem zamówienia: 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gospodarki leśnej w następującym 

zakresie: 

3.1.1.  Wprowadzenie sztucznego odnowienia 

3.1.1.1. Zakres prac: 
• przygotowanie powierzchni pod nasadzenie – wycięcie krzewów, 

krzewinek i usunięcie chwastów, wraz z przygotowaniem gleby na 
talerzach o śr 60 cm z przekopaniem  na pow. 3,5 ha,  

• wysadzenie na talerzach w jamkę 15000 szt sadzonek w więźbie 1,5m 
x 1,5m wraz  z ich sortowaniem, dołowaniem i dowiezieniem w 
miejsce wysadzenia. 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.).  

 

3.1.1.2. Termin wykonania prac: marzec-grudzień 2023 r. 
 

3.1.1.3. CPV:  77.21.16.00-8 Sadzenie drzew 
 

3.1.2. Zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi 
 

3.1.2.1. Zakres prac: 

http://www.zoo-krakow.pl/
mailto:przetargi@zoo.krakow.pl
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• nałożenie repelentu Cervacol na sadzonki do wysokości 1,3 m na 
pow. 15,0 ha,  

• sadzonki wprowadzone są w więźbie 1,5m x 1,5m na terenie Lasu 
Wolskiego, 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, 
faksem itp.).  

 

3.1.2.2. Termin wykonania prac: październik-grudzień 2023 r. 

3.1.2.3. CPV:  77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew; 
 

3.1.3. Pielęgnacja upraw leśnych  
 

3.1.3.1. Zakres prac: 
• usunięcie roślin zielnych między sadzonkami (wykaszanie) na terenie 

Lasu Wolskiego na powierzchni 51,0 ha (w co najmniej trzech 
nawrotach wg potrzeb hodowlanych), 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.).  

 
3.1.3.2. Termin wykonania prac: maj – grudzień 2023 r. 

 
3.1.3.3. CPV:  77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew. 

 
 

3.1.4. Pielęgnacja gleby na uprawach 
 

3.1.4.1. Zakres prac: 
• powierzchniowe przekopanie gleby i usunięcie chwastów na talerzach  

o średnicy 60 cm wokół 45 000 szt sadzonek na uprawach uroczyska 
Las Wolski. 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.).  

 
3.1.4.2. Termin wykonania prac: maj – grudzień 2023 r. 

 
3.1.4.3. CPV:  77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew. 

 
 

3.1.5. .Zabiegi gospodarcze w młodszych klasach wieku 
 

3.1.5.1.  Zakres prac: 
• czyszczenia wczesne i późne młodników w lasach komunalnych - 3,00 

ha, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, 
• układanie gałęzi w stosy, zrębkowanie 700 mp gałęzi, 

uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 
 Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia cięć zgodnie ze sztuką leśną, 
zasadami hodowli lasu i zaleceniami służby leśnej MPiOZ, uporządkowania terenu 
po pracach (ułożenie gałęzi w stosy, zrębkowanie) oraz zrywki pozyskanych 
sortymentów na składnicę drewna,  

3.1.5.2. Termin wykonania prac: luty - grudzień 2023 r. 



4 

 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.).  

 
3.1.5.3. CPV:  77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew,  

     77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew,  
     77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew 

 
3.1.6. Cięcia krajobrazowe  

3.1.6.1. Zakres prac: 
• wykonanie cięć krajobrazowych na pow. 20,0 ha,  
• ułożenie drewna pochodzącego z terenu objętego zabiegami 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych 
drzewostanu o charakterze krajobrazowym na terenie Lasu Wolskiego 
polegających na usunięciu pojedynczych drzew z głębi drzewostanu (drzewa 
zamarłe, zamierające, niedostosowane do siedliska). Drewno pochodzące z cięć 
należy ułożyć na miejscu w niskie stosy zgodnie z wytycznymi służby leśnej 
MPiOZ. Gałęzie po pracach należy ułożyć w stosy.  

Prace muszą być podjęte nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zlecenia (ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.) 
 Sposób prowadzenia prac polega na wyjęciu pojedynczych sztuk drzew z 
drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź zdrowotny ( powodujący 
zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na polecenie leśniczego Wykonawca  
jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac do zastosowania wyciągarki lub 
„tirfora” przy ścince w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód w 
drzewostanie. Po wykonaniu ścinki Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego usunięcia wszystkich ewentualnych szkód powstałych na 
powierzchni gleby, w runie i w podszycie (wyrównanie i zagrabienie kolein, 
docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). Przed podjęciem czynności 
związanych ze ścinką w kolejnym miejscu Wykonawca zobowiązany jest do 
zakończenia prac na dotychczasowej placówce (ścięcie, ułożenie gałęzi, drewna i 
odpadów zrębowych, uporządkowanie terenu jw). W przypadku ścinki 
dokonywanej w pobliżu szlaku turystycznego, ścieżki spacerowej, duktu leśnego 
itp. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 
wysokości drzewostanu za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  
za pomocą pracowników (poprzez ich ustawienie na wszystkich drogach i 
ścieżkach na tym obszarze). 
 

3.1.6.2. Termin wykonania prac : luty - grudzień 2023 r. 
 

3.1.6.3. CPV:  77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew;  
     77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew; 

 
3.1.7. Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej przy ciągach spacerowych 

3.1.7.1. Zakres prac: 
• pielęgnacja powierzchni zakrzewionej – 10 ha, 
• cięcia pielęgnacyjne (lub wycinka) 210 szt. drzew o wysokości powyżej 

15m przy alejkach i polanach rekreacyjnych oraz 70 szt na terenie ogrodu 
zoologicznego, 

• zrębkowanie 3500 mp gałęzi, 
• uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zerwania drewna pochodzącego z prac 
pielęgnacyjnych na składnicę główną w Lesie Wolskim na odległość do 1500 m. 
Drewno pochodzące z ZOO musi również zostać wyniesione z terenu wybiegów 
zwierząt na składnice.  
Cięcia pielęgnacyjne drzew winny być wykonane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu metodą ich nieuszkadzającą. W ramach prac należy wykonać pielęgnację 
bądź wycinkę metodą linową lub z wykorzystaniem podnośnika koszowego. 
Zakres prac obejmie w szczególności zdjęcie posuszu i zawieszonych gałęzi, 
cięcia korekcyjne i techniczne. 
W zależności od jakości surowca, zgodnie z decyzją leśniczego, drewno należy  
wyrobić zgodnie ze sztuką leśną w postaci dłużyc lub złożyć w stosach. Drewno 
stosowe powinno zostać wyrobione w wałkach bądź szczapach o grubości do 30 
cm. 
Pielęgnacja powierzchni zakrzewionej obejmuje przycięcie i formowanie 
krzewów rosnących przy alejkach spacerowych, szlakach turystycznych i 
polanach rekreacyjnych. 
Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej prowadzona będzie zgodnie z potrzebami 
(oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych) na  terenie uroczyska Las 
Wolski. Cięcia pielęgnacyjne będą wykonywane na przestrzeni całego roku, a ich 
lokalny rozmiar i intensywność będzie zależeć od bieżących potrzeb. W 
przypadku nieprzewidzianych działań o charakterze interwencyjnym 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia czynności mających na 
celu usunięcie zagrożenia (drzewa zawieszone, obłamane konary itp.). W 
przypadku uszkodzeń drzew zagrażających życiu, bądź zdrowiu spacerowiczów, 
pracowników lub zwierząt okazowych na terenie zoo prace powinny być podjęte 
w miarę możliwości natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 6 godzin od 
otrzymania zlecenia (ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą 
elektroniczną, faksem itp.). W pozostałych przypadkach prace muszą być podjęte 
nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia. 
 Sposób pozyskania polega na ścince bądź wypielęgnowaniu koron 
pojedynczych sztuk drzew z drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź 
zdrowotny (powodujący zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na 
polecenie leśniczego Wykonawca  jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac 
do zastosowania wyciągarki lub „tirfora” przy ścince i zrywce drewna w celu 
uniknięcia lub zminimalizowania szkód w drzewostanie. Po wykonaniu prac 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszystkich 
ewentualnych szkód powstałych na powierzchni gleby, w runie i w podszycie 
(wyrównanie i zagrabienie kolein, docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). 
Przed podjęciem czynności związanych ze ścinką lub pielęgnacją pojedynczego 
drzewa w kolejnym miejscu Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac 
na dotychczasowej placówce (ścięcie, zrywka i wywóz drewna na skład, 
zrębkowanie gałęzi i odpadów zrębowych, uporządkowanie terenu jw.). 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 
wysokości drzewostanu za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  
za pomocą pracowników (poprzez ich ustawienie na wszystkich drogach i 
ścieżkach na tym obszarze) 
 

3.1.7.2. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2023 r.,  
3.1.7.3. CPV:  77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew;  

  77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew; 
 

3.1.8. Cięcia sanitarne i przygodne związane z bezpieczeństwem turystów 
3.1.8.1. Zakres prac: 

• ścinka drzew  900 mp  
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• zrywka ciągnikowa 900 mp 
• układanie gałęzi w stosy, zrębkowanie 3000 mp gałęzi, uporządkowanie 

terenu po wykonaniu prac. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zerwania drewna na składnicę główną w Lesie 
Wolskim na odległość do 1500m. W zależności od jakości surowca, zgodnie  
z decyzją leśniczego, drewno musi zostać wyrobione zgodnie ze sztuką leśną  
w postaci dłużyc, bądź złożone w stosach. Drewno stosowe powinno zostać 
wyrobione w wałkach bądź szczapach o grubości do 30 cm. Odpady zrębowe ( np. 
gałęzie) pochodzące z cięć posztucznych, sanitarnych, trzebieżowych i rębnych  
należy ułożyć w stosy. Cięcia będą wykonywane na przestrzeni całego roku, a ich 
lokalny rozmiar i intensywność będzie zależeć od bieżących potrzeb sanitarnych  
i hodowlanych we wszystkich oddziałach  uroczyska Las Wolski. 
W przypadku uszkodzeń drzew zagrażających życiu, bądź zdrowiu 

spacerowiczów, pracowników  prace powinny być podjęte w miarę możliwości 

natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia 

(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elekroniczną, faksem itp.). W 

pozostałych przypadkach prace muszą być podjęte nie później, niż w ciągu 24 

godzin od otrzymania zlecenia. 

 Sposób pozyskania polega na wyjęciu pojedynczych sztuk drzew z 

drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź zdrowotny ( powodujący 

zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na polecenie leśniczego 

Wykonawca  jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac do zastosowania 

wyciągarki lub „tirfora” przy ścince i zrywce drewna w celu uniknięcia lub 

zminimalizowania szkód w drzewostanie. Rozmiar tego typu prac wyniesie do 

30% całości. Po wykonaniu ścinki i zrywki Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego usunięcia wszystkich ewentualnych szkód powstałych na 

powierzchni gleby, w runie i w podszycie (wyrównanie i zagrabienie kolein, 

docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). Przed podjęciem czynności 

związanych ze ścinką, zrywką, wywozem itp. w kolejnym miejscu Wykonawca 

zobowiązany jest do zakończenia prac na dotychczasowej placówce (ścięcie, 

zrywka i wywóz drewna na skład, zrębkowanie gałęzi i odpadów zrębowych, 

uporządkowanie terenu jw). W przypadku ścinki dokonywanej w pobliżu 

szlaku turystycznego, ścieżki spacerowej, duktu leśnego itp. Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 wysokości 

drzewostanu za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  za 

pomocą pracowników (poprzez ich ustawienie na wszystkich drogach 

 i ścieżkach na tym obszarze). 
 

3.1.8.2. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2023 r. 
 

3.2.  Szczególne uwarunkowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:  

Ze względu na szczególny charakter drzewostanów Lasu Wolskiego przy realizacji 

wszystkich zadań Wykonawcę obowiązuje zakaz używania ciężkich maszyn typu: 

forwarder, harwester, skidder oraz wszelkich maszyn, bądź ich zestawów, których masa 

całkowita przekraczałaby 5 t. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby 

nadzorującej prace, która będzie upoważniona do bezpośrednich i bieżących kontaktów 

z Zamawiającym. 
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Wymagania dotyczące zasad i sposobu wykonywania prac wynikają z faktu, iż Las 

Wolski jest lasem komunalnym, silnie penetrowanym przez licznych turystów, ponadto 

jest on lasem ochronnym (na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr ŚR. IV. 

KP.6113-1-04  z dnia 26.10.2004r.). Sposób prowadzonych tu prac leśnych 

ma   charakter zdecydowanie ochronny (nie związany z produkcją sortymentów 

drzewnych)  zupełnie inny, niż w produkcyjnych drzewostanach gospodarstw leśnych. 

Prace leśne w Lesie Wolskim wykonywane są na podstawie aktualnego uproszczonego 

planu urządzania lasu.. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska (D.U. poz. 2408 z dnia 18.12.2017r.) w sprawie 

wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. 

3.3. Osoby wykonujące czynności związane z pracami leśnymi muszą być zatrudnienie na 

podstawie umów o pracę zgodnie z art. 22 §1 KP.  

3.4. Zamawiający dopuszcza miesięczne częściowe odbiory prac na podstawie protokołów 

odbioru.  

3.5. Zamawiający gwarantuje wykonanie, co najmniej 60% zakresu prac. Pozostałe 40% 

będzie uzależnione od bieżących potrzeb. 

3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

77200000-2 Usługi leśnictwa 
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna; 
77211300-5 Usługi selekcji drzew; 
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew; 
77211400-6 Usługi wycinania drzew; 
77211600-8 Sadzenie drzew; 
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej; 
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa; 
 

3.7. Wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia zawiera załącznik nr 3 do 

SWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

7. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 
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9. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazane 

w pkt. 1 niniejszej sekcji. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem  

w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania ofert: 

1.2.1.1. usługi lub usług polegających na pozyskaniu drewna na terenach lasów 

komunalnych ogólnie dostępnych dla turystów i spacerowiczów, łączna 

wartość prac spełniających powyższe warunki nie może być mniejsza niż 

350 000,00 złotych brutto, z zastrzeżeniem, iż wartość pojedynczej usługi 

przedstawionej do oceny nie może być mniejsza niż 120 000,00 złotych 

brutto, 

1.2.1.2. usługi lub usług polegających na wykonywaniu prac związanych  

z pielęgnacją drzew i krzewów w okresie ostatnich 3 lat na terenie lasów 

komunalnych, ogrodów zoologicznych, ogrodów botanicznych, cmentarzy 

komunalnych. Łączna wartość prac spełniających powyższe warunki nie może 

być mniejsza niż 400 000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż wartość pojedynczej 

usługi przedstawionej do oceny nie może być mniejsza niż 130 000 zł brutto, 

1.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

1.2.2.1.  min 4 osobami, z których każda posiada min. 24 – miesięczne 

doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie gospodarki leśnej, w tym co 

najmniej 2 osób, z których każda posiada dokument poświadczający 

ukończenie szkolenia na stanowisku pilarza z wynikiem pozytywnym oraz co 

najmniej roczne doświadczenie w pracy na tym stanowisku; 

1.2.2.2. Koordynatorem prac leśnych legitymującym się wykształceniem leśnym: 

wyższym, bądź ukończonymi studiami podyplomowymi na wydziale leśnym 
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oraz minimum dwuletnią praktyką zawodową w zakresie nadzoru nad 

pracami związanymi z gospodarką leśną; 

1.2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj: 

1.2.3.1. min. 2 ciągniki rolnicze lub leśne, 

1.2.3.2. min. 1 rębarka do odpadów zrębowych o średnicy zrębkowania gałęzi 

minimum do 10 cm, 

1.2.3.3. min. 1 łuparka do drewna 

1.2.3.4. min. 1 przyczepa samozaładowcza 

1.2.4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej wyrażającej się: 

1.2.4.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej  

w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych; 

1.2.4.2. posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

związanym z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 150 000,00 złotych 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

2.8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2.9. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 

2.10. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

2.11. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej 

Ustawą, wykluczy również: 

2.12. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 
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2.13. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 

2.14. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 

2.5 lub 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 i 2.11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

6.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

6.2. w przypadkach, o których mowa w: 

a) ust. 2 pkt 2.1 lit. h i pkt 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2.1 lit. h, - na okres 3 lat od 

dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia; 

b) ust. 2 pkt 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

c) ust. 2 pkt. 2.10, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

d) ust. 2 pkt. 2.11, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

6.3. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

6.5. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

7. Wykonawca, analogicznie do art. 118 p.z.p., może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
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lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

III. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

1. Na ofertę składają się: 

• formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy 

podwykonawcy/ów, w załączniku nr 1 do SWZ należy wskazać część zamówienia, 

którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz podać 

firmę/y podwykonawcy/ów. 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ; 

• dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

1.1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

1.2. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; 

1.4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

1.5. informacja potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

• oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

1.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. Wykonawca, który polega – na zasadach określonych w sekcji II pkt. 8 niniejszej SWZ – na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
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zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w sekcji II pkt. 2 pkt. 2.2 

oraz 2.5 a także 2.7 niniejszej SWZ. 

2.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w sekcji II pkt .11 niniejszej SWZ, przedstawienia 

 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia wymienionych w pkt. 1.6 do 1.10 niniejszej sekcji. 

2.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których 

mowa niniejszej sekcji składa informację składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa pkt 3 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 3 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

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

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 4 stosuje się. 

6. Dokumenty, o których mowa w punktach poprzedzających muszą być złożone pisemnie  

z tym ,że: 

• oświadczenia, o których mowa w SWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w sekcji II 

pkt. 11 oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 

• dokumenty, o których mowa w SWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w tiret 

pierwsze, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem,  zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ, 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę 

pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie.  

4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia: 

4.1. Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. 
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4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, 

składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy 

odpowiadają za ich spełnienie. 

4.3. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: 

ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 

 

V. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi  

w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji III wg. formuły 

spełnia bądź nie spełnia.  

2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w sekcji III pkt. 1 tiret drugie, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta na usługi leśne. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.  

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Fundacji „Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny w Krakowie” w Sekretariacie. Termin składania ofert  

upływa 21 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone 

bez otwierania. 
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4. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawcy winni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferty zawierające rozwiązania alternatywne zostaną 

odrzucone. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie 

dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia na język. 

7. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, 

powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. 

8. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane.  

9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

10. Zaleca się, 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 części 

oferty. 

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 p.z.p. (nazwy 

(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach). 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że 

Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. V.2. 

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 9.30, w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju Brygady Remontowo-Budowlanej w budynku 

administracyjnym. 

14. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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15.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców 

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji zawarte w ofertach. 

16. Po złożeniu oferty Oferent będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu 

otwarcia ofert. 

 

VII. WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 PLN  

 (słownie: siedem tysięcy złotych) 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: 

   Krakowski Bank Spółdzielczy  83 8591 0007 0050 0495 3237 0001 

               (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku  

                Zamawiającego) wskazując w tytule: „wadium usługi leśne”; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 

niniejszej sekcji 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w sekcji V ust. 2 niniejszej SWZ., z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu., pełnomocnictw co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

VIII. BADANIE ZAOFEROWEJ CENY  

1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będzie rażąco niska  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 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 

albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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wszczęciem postępowania z zachowaniem należytej staranności, zamawiający zwróci się 

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub jej istotnych elementów 

składowych spoczywa na wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

postanowień sekcji XI ust. 4 niniejszej SWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

Lp. Kryteria Waga 

1. Cena 90% 

2. doświadczenie zawodowe 10% 

2. Cena: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie  

mniej w/g następującego przelicznika: ilość pkt. = cena najniższej oferty/cena badanej 

oferty x 90 pkt. 

3. Doświadczenie zawodowe wykonawcy: 

Oferta złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu 

określone w sekcji II, legitymującego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert usług w zakresie gospodarki leśnej w lasach 

komunalnych o największej łącznej wartości brutto wszystkich wykonanych usług  

w przedziale do 1 000 000,00 PLN otrzyma 10 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w/g następującego 

przelicznika: 

ilość pkt. = łączna wartość usług w zakresie gospodarki leśnej w ofercie badanej / 

największa łączna wartość usług w zakresie gospodarki leśnej x 10 pkt. 
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Dla potrzeb oceny punktowej, wartość usług w zakresie gospodarki leśnej 

przekraczająca 1 000 000,00 pln brutto, będzie przeliczana jak wartość w zakresie 

gospodarki leśnej równa 1 000 000,00 pln brutto. 

 

Punkty w w/w kryterium będą przyznawane na podstawie złożonych wraz z ofertą 

odpowiednich dokumentów o których mowa w sekcji III pkt. 1.9 

 

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilość 

punktów łącznie w kryteriach wskazanych w pkt. 1.1 oraz 1.2 niniejszej sekcji. 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Podstawą obliczenia ceny są informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte  

w sekcji I pkt. 3 niniejszej SWZ. 

2. Cenę za realizację zamówienia w pełnym zakresie ilościowym należy wskazać w formularzu 

ofertowym. Cena za całość przedmiotu zamówienia stanowi sumę iloczynów cen 

jednostkowych za daną czynność związaną z pracami leśnymi oraz ilość jednostkowych 

czynności podanych w SWZ (wymienionych również w pkt. 3 poniżej). 

3. W formularzu ofertowym należy wskazać ceny jednostkowe: 

3.1. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.1 niniejszej SWZ: 

• przygotowania 1a pow. pod nasadzenia, 

• sadzenia 1 szt sadzonki,  

3.2. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.2 niniejszej SWZ: 

• zabezpieczenia repelentem 1a pow. uprawy 

3.3. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.3 niniejszej SWZ: 

• mechanicznego lub ręcznego usunięcia roślinności zielnej z 1 ara powierzchni 

upraw leśnych 

3.4. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.4 niniejszej SWZ: 

• przekopania gleby wokół sadzonki na talerzu o średnicy 60 cm   
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3.5. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.5 niniejszej SWZ: 

• 1 ha cięć 

• zrębkowania 1mp gałęzi, 

3.6. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.6 niniejszej SWZ: 

• wykonania prac na pow. 1,0 ha 

3.7. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.7. niniejszej SWZ: 

• pielęgnacji 1 ha powierzchni zakrzewionej, 

• pielęgnacji 1 szt drzewa przy alejkach lub polanach, 

• pielęgnacji 1 szt drzewa na terenie zoo, 

• zrębkowania 1 mp gałęzi. 

3.8. w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.8. niniejszej SWZ: 

• pozyskania drewna 1mp, 

• zrywki drewna 1mp, 

• zrębkowania 1mp gałęzi 

 

4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w rozbiciu na kwotę netto  

i brutto) Cena musi zawierać podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień składania 

oferty. 

5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SWZ, jakie 

Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk; 

b) koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki; 

c) koszty ubezpieczenia; 

d) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 

6. Jeżeli złożono 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 dolicza 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, 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

XI. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez 

podania przyczyn. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści SWZ, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.; 

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

e. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

f. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt. 3.; 

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji, 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 którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia także na swojej stronie 

internetowej pod adresem wskazanym w sekcji I. pkt. 1 niniejszej SWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Zamawiający 

zamieści zmiany także na swojej stronie internetowej. 

9. Dane kontaktowe dla potrzeb korespondencji związanej z przedmiotowym 

postępowaniem wskazano w sekcji I pkt. 1 niniejszej SWZ. 

 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

powiadomi odrębnym pismem Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 
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2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zaproszony 

do podpisania umowy zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, zgodnie z zapisami sekcji XI SWZ; 

3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żądał będzie przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 

 

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: (10% 

ceny ofertowej brutto), najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego (za datę wniesienia wadium  

w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto 

Zamawiającego: (wskazane w sekcji IX pkt. 3 a SWZ) 

f) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

g) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego jako należycie 

wykonane, zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

XIV. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   
  ZGODNIE Z RODO (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 

1) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Iwona Litak, e-mail: 

 iod@zoo-krakow.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 p.z.p.; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata,; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
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• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9)  Administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych do 

państw trzecich. 

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich 

wniesienia. 

3. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z art. 8a p.z.p. także art. 96 ust. 3a i 3b p.z.p. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 1 SWZ  

Pieczęć wykonawcy       dnia: 

Nazwa i adres 

OFERTA  

Do: 

Fundacja „Miejski Park  

i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 

30-232 Kraków  

woj. małopolskie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi gospodarki leśnej dla Fundacji „Miejski 

Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku” –  

 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za 

wyliczoną kwotę: 

netto ................................................................................................ PLN 

słownie ................................................................................................………………………………………… PLN 

VAT ....................................... 

brutto ............................................................................................... PLN 

słownie ......……………………………………………………………………………..……………………............. PLN 

2. ceny jednostkowe: 

 

1) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.1 SWZ: 

• przygotowania 1 a pow.  pod nasadzenia, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 
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• sadzenia 1 szt. sadzonki,  

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

2) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.2  SWZ: 

• zabezpieczenia repelentem 1a pow. uprawy 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

3) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.3 SWZ: 

• mechanicznego lub ręcznego usunięcia roślinności zielnej z 1 ara powierzchni 

upraw leśnych 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

4) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.4 SWZ: 

• przekopania gleby wokół sadzonki na talerzu o średnicy 60 cm   

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

5) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.5 SWZ: 

• 1 ha cięć.   

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

• zrębkowania 1mp gałęzi. 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 
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6) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.6 SWZ: 

• wykonania prac na pow. 1,0 ha 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

7) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.7.. SWZ: 

• pielęgnacji 1 ha powierzchni zakrzewionej, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

• pielęgnacji 1 szt drzewa przy alejkach lub polanach, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

• pielęgnacji 1 szt drzewa na terenie zoo, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

• zrębkowania 1mp gałęzi. 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

8) w odniesieniu do zakresu wskazanego w sekcji I pkt. 3.1.8.. SWZ: 

• pozyskania drewna 1mp, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 
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• zrywki drewna 1mp,, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

• zrębkowania 1mp gałęzi, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 

 

3. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert. 

 

Załączniki do oferty: 

 

PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 2 SWZ 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

oraz o braku podstaw do wykluczenia 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 

postępowania o zamówienie publiczne na „Usługi gospodarki leśnej dla Fundacji „Miejski 

Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku” 

 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania 

 z powodu okoliczności, o których mowa w sekcji II pkt. 2 SWZ 

Oświadczam, , że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

o których mowa w sekcji II pkt. 1.2.1. do 1.2.4 SWZ 

 

 

             _________________________, dnia ______________ 2021 r. 

 

                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                            (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 SWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR) 

 

W dniu ........................................  w  Krakowie pomiędzy: 

 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Fundacji mgr inż. Teresę Gręgę 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a : 

....................................................................................................  

................................................................................................... 

NIP ..................................,   REGON.................................... 

reprezentowaną przez: 

1 ........................ - ................................     

2 .......................  -    ............................... 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  „Usługi gospodarki leśnej dla Fundacji 
„Miejski Park Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwane dalej 

,,Usługami‘’ polegające na: 

1.1. Wprowadzenie sztucznego odnowienia 

1.1.1. Zakres prac: 
• przygotowanie powierzchni pod nasadzenie – wycięcie krzewów, krzewinek i 

usunięcie chwastów, wraz z przygotowaniem gleby na talerzach o śr 60 cm z 

przekopaniem  na pow. 3,5 ha,  
• wysadzenie na talerzach w jamkę 15000 szt sadzonek w więźbie 1,5m x 1,5m wraz    z 

ich sortowaniem, dołowaniem i dowiezieniem w miejsce wysadzenia. 
Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia (ustnego, 
telefonicznego lub przekazanego drogą elekroniczną, faksem itp.).  

 
1.1.2.  Termin wykonania prac: marzec-grudzień 2023 r. 
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1.2.  Zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi 

 
1.2.1. Zakres prac: 
• nałożenie repelentu Cervacol na sadzonki do wysokości 1,3m na pow. 15,0 ha,  
• sadzonki wprowadzone są w więźbie 1,5m x 1,5m na terenie Lasu Wolskiego, 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia (ustnego, 
telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem itp.). 

1.2.2. Termin wykonania prac: październik-grudzień 2023 r. 

1.3. Pielęgnacja upraw leśnych  
 

1.3.1. Zakres prac: 
• usunięcie roślin zielnych między sadzonkami (wykaszanie) na terenie 

Lasu Wolskiego na powierzchni 51,0 ha (w co najmniej trzech 
nawrotach wg potrzeb hodowlanych), 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia (ustnego, 
telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem itp.). 
 
1.3.2.  Termin wykonania prac: maj – grudzień 2023 r. 

 
 

1.4. Pielęgnacja gleby na uprawach 
 

1.4.1. Zakres prac: 
• powierzchniowe przekopanie gleby i usunięcie chwastów na 

talerzach o średnicy 60 cm wokół 45 000 szt sadzonek na uprawach 
uroczyska Las Wolski. 

Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia (ustnego, 
telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem itp.). 

 
1.4.2. Termin wykonania prac: maj – grudzień 2023 r. 

 
1.5. .Zabiegi gospodarcze w młodszych klasach wieku 

 
1.5.1.  Zakres prac: 

• czyszczenia wczesne i późne młodników w lasach komunalnych - 3,00 
ha, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, 

• układanie gałęzi w stosy, zrębkowanie 700 mp gałęzi, 
uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia cięć zgodnie ze sztuką leśną, 
zasadami hodowli lasu i zaleceniami służby leśnej MPiOZ, uporządkowania terenu 
po pracach (ułożenie gałęzi w stosy, zrębkowanie) oraz zrywki pozyskanych 
sortymentów na składnicę drewna,  
Prace powinny być podjęte w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia (ustnego, 
telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem itp.). 
 

1.5.2. Termin wykonania prac: luty - grudzień 2023 r. 
 

1.6. Cięcia krajobrazowe  
1.6.1. Zakres prac: 

• wykonanie cięć krajobrazowych na pow. 20,0 ha,  
• ułożenie drewna pochodzącego z terenu objętego zabiegami 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych 
drzewostanu o charakterze krajobrazowym na terenie Lasu Wolskiego 
polegających na usunięciu pojedynczych drzew z głębi drzewostanu (drzewa 
zamarłe, zamierające, niedostosowane do siedliska). Drewno pochodzące z cięć 
należy ułożyć na miejscu w niskie stosy zgodnie z wytycznymi służby leśnej 
MPiOZ. Gałęzie po pracach należy ułożyć w stosy.  

Prace muszą być podjęte nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zlecenia (ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elektroniczną, faksem 
itp.)Sposób prowadzenia prac polega na wyjęciu pojedynczych sztuk drzew z 
drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź zdrowotny ( powodujący 
zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na polecenie leśniczego Wykonawca  
jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac do zastosowania wyciągarki lub 
„tirfora” przy ścince w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód w 
drzewostanie. Po wykonaniu ścinki Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego usunięcia wszystkich ewentualnych szkód powstałych na 
powierzchni gleby, w runie i w podszycie (wyrównanie i zagrabienie kolein, 
docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). Przed podjęciem czynności 
związanych ze ścinką w kolejnym miejscu Wykonawca zobowiązany jest do 
zakończenia prac na dotychczasowej placówce (ścięcie, ułożenie gałęzi, drewna i 
odpadów zrębowych, uporządkowanie terenu jw). W przypadku ścinki 
dokonywanej w pobliżu szlaku turystycznego, ścieżki spacerowej, duktu leśnego 
itp. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 
wysokości drzewostanu za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  
za pomocą pracowników (poprzez ich ustawienie na wszystkich drogach i 
ścieżkach na tym obszarze). 
 

1.6.2. Termin wykonania prac : luty - grudzień 2023 r. 
 

1.7. Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej przy ciągach spacerowych 
1.7.1. Zakres prac: 

• pielęgnacja powierzchni zakrzewionej – 10 ha, 
• cięcia pielęgnacyjne (lub wycinka) 210 szt. drzew o wysokości powyżej 

15m przy alejkach i polanach rekreacyjnych oraz 70 szt na terenie ogrodu 
zoologicznego, 

• zrębkowanie 3500 mp gałęzi, 
• uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zerwania drewna pochodzącego z prac 
pielęgnacyjnych na składnicę główną w Lesie Wolskim na odległość do 1500 m. 
Drewno pochodzące z ZOO musi również zostać wyniesione z terenu wybiegów 
zwierząt na składnice.  
Cięcia pielęgnacyjne drzew winny być wykonane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu metodą ich nieuszkadzającą. W ramach prac należy wykonać pielęgnację 
bądź wycinkę metodą linową lub z wykorzystaniem podnośnika koszowego. 
Zakres prac obejmie w szczególności zdjęcie posuszu i zawieszonych gałęzi, 
cięcia korekcyjne i techniczne. 
W zależności od jakości surowca, zgodnie z decyzją leśniczego, drewno należy  
wyrobić zgodnie ze sztuką leśną w postaci dłużyc lub złożyć w stosach. Drewno 
stosowe powinno zostać wyrobione w wałkach bądź szczapach o grubości do 30 
cm. 
Pielęgnacja powierzchni zakrzewionej obejmuje przycięcie i formowanie 
krzewów rosnących przy alejkach spacerowych, szlakach turystycznych i 
polanach rekreacyjnych. 
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Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej prowadzona będzie zgodnie z potrzebami 
(oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych) na  terenie uroczyska Las 
Wolski. Cięcia pielęgnacyjne będą wykonywane na przestrzeni całego roku, a ich 
lokalny rozmiar i intensywność będzie zależeć od bieżących potrzeb. W 
przypadku nieprzewidzianych działań o charakterze interwencyjnym 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia czynności mających na 
celu usunięcie zagrożenia (drzewa zawieszone, obłamane konary itp.). W 
przypadku uszkodzeń drzew zagrażających życiu, bądź zdrowiu spacerowiczów, 
pracowników lub zwierząt okazowych na terenie zoo prace powinny być podjęte 
w miarę możliwości natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 6 godzin od 
otrzymania zlecenia (ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą 
elektroniczną, faksem itp.). W pozostałych przypadkach prace muszą być podjęte 
nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia. 
 Sposób pozyskania polega na ścince bądź wypielęgnowaniu koron 
pojedynczych sztuk drzew z drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź 
zdrowotny ( powodujący zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na 
polecenie leśniczego Wykonawca  jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac 
do zastosowania wyciągarki lub „tirfora” przy ścince i zrywce drewna w celu 
uniknięcia lub zminimalizowania szkód w drzewostanie. Po wykonaniu prac 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszystkich 
ewentualnych szkód powstałych na powierzchni gleby, w runie i w podszycie 
(wyrównanie i zagrabienie kolein, docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). 
Przed podjęciem czynności związanych ze ścinką lub pielęgnacją pojedynczego 
drzewa w kolejnym miejscu Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac 
na dotychczasowej placówce (ścięcie, zrywka i wywóz drewna na skład, 
zrębkowanie gałęzi i odpadów zrębowych, uporządkowanie terenu jw.). 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 
wysokości drzewostanu za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  
za pomocą pracowników (poprzez ich ustawienie na wszystkich drogach i 
ścieżkach na tym obszarze) 
 

1.7.2. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2023 r.,  
 

1.8. Cięcia sanitarne i przygodne związane z bezpieczeństwem turystów 
1.8.1. Zakres prac: 

• ścinka drzew  900 mp  
• zrywka ciągnikowa 900 mp 
• układanie gałęzi w stosy, zrębkowanie 3000 mp gałęzi, uporządkowanie 

terenu po wykonaniu prac. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zerwania drewna na składnicę główną w Lesie 
Wolskim na odległość do 1500m.W zależności od jakości surowca, zgodnie  
z decyzją leśniczego, drewno musi zostać wyrobione zgodnie ze sztuką leśną  
w postaci dłużyc, bądź złożone w stosach. Drewno stosowe powinno zostać 
wyrobione w wałkach bądź szczapach o grubości do 30 cm. Odpady zrębowe ( np. 
gałęzie) pochodzące z cięć posztucznych, sanitarnych, trzebieżowych i rębnych  
należy ułożyć w stosy. Cięcia będą wykonywane na przestrzeni całego roku, a ich 
lokalny rozmiar i intensywność będzie zależeć od bieżących potrzeb sanitarnych  
i hodowlanych we wszystkich oddziałach  uroczyska Las Wolski. 
W przypadku uszkodzeń drzew zagrażających życiu, bądź zdrowiu 
spacerowiczów, pracowników  prace powinny być podjęte w miarę możliwości 
natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia 
(ustnego, telefonicznego lub przekazanego drogą elekroniczną, faksem itp.). W 
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pozostałych przypadkach prace muszą być podjęte nie później, niż w ciągu 24 
godzin od otrzymania zlecenia. 
 Sposób pozyskania polega na wyjęciu pojedynczych sztuk drzew z 
drzewostanu ze względu na ich stan techniczny bądź zdrowotny ( powodujący 
zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów). Na polecenie leśniczego 
Wykonawca  jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac do zastosowania 
wyciągarki lub „tirfora” przy ścince i zrywce drewna w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania szkód w drzewostanie. Rozmiar tego typu prac wyniesie do 
30% całości. Po wykonaniu ścinki i zrywki Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego usunięcia wszystkich ewentualnych szkód powstałych na 
powierzchni gleby, w runie i w podszycie (wyrównanie i zagrabienie kolein, 
docięcie połamanych krzewów, podszytu itp.). Przed podjęciem czynności 
związanych ze ścinką, zrywką, wywozem itp. w kolejnym miejscu Wykonawca 
zobowiązany jest do zakończenia prac na dotychczasowej placówce (ścięcie, 
zrywka i wywóz drewna na skład, zrębkowanie gałęzi i odpadów zrębowych, 
uporządkowanie terenu jw). W przypadku ścinki dokonywanej w pobliżu szlaku 
turystycznego, ścieżki spacerowej, duktu leśnego itp. Wykonawca zobowiązany 
jest do zabezpieczenia terenu w promieniu 2 wysokości drzewostanu za pomocą 
tablic i taśm ostrzegawczych oraz koniecznie  za pomocą pracowników (poprzez 
ich ustawienie na wszystkich drogach  i ścieżkach na tym obszarze). 
 

1.8.2. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2023r. 
 

2. Ze względu na szczególny charakter drzewostanów Lasu Wolskiego przy realizacji 
wszystkich zadań Wykonawcę obowiązuje zakaz używania ciężkich maszyn typu: forwarder, 
harwester, skidder oraz wszelkich maszyn, bądź ich zestawów których masa całkowita 
przekraczałaby 5t. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby nadzorującej prace, 
która będzie upoważniona do bezpośrednich i bieżących kontaktów z Zamawiającym. 

3. Wymagania dotyczące zasad i sposobu wykonywania prac wynikają z faktu, iż Las Wolski 
jest lasem komunalnym, silnie penetrowanym przez licznych turystów, ponadto jest on 
lasem ochronnym (na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr ŚR. IV. KP.6113-1-04  z 
dnia 26.10.2004r.). Sposób prowadzonych tu prac leśnych ma   charakter zdecydowanie 
ochronny (nie związany z produkcją sortymentów drzewnych)  zupełnie inny, niż w 
produkcyjnych drzewostanach gospodarstw leśnych. Prace leśne w Lesie Wolskim 
wykonywane są na podstawie aktualnego uproszczonego planu urządzania lasu. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
(D.U. poz. 2408 z dnia 18.12.2017r.) w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej. 

4. Zakres usług określony w ust. 1 ma charakter szacunkowy i nie może być traktowany 
jako ostateczny. Ostateczny zakres usług zostanie skonkretyzowany w trakcie realizacji 
umowy. W szczególności wielkość poszczególnych czynności może zostać zlecona  
w mniejszym wymiarze niż planowanym i w takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia do 
zlecającego o wykonanie umowy w stosunku do podanych w SWZ wielkości grup czynności. 
Ostateczna wielkość zamówienia i jago zakres, a także szczegółowe terminy oraz kolejność 
wykonania poszczególnych prac objętych przedmiotem Umowy, będą określane 
każdorazowo, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  

5. Poza w/w usługami leśnymi wynikającymi z postanowień ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest na terenach objętych działaniem Zamawiającego do niezwłocznego 
wykonania wszelkich usług leśnych powstałych w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych  
w szczególności gradacji owadów, pożaru lasu, klęsk żywiołowych, pojawieniem się większej 
ilości posuszu, wiatrołomów lub śniegołomów, powierzchni popożarowych oraz innych 
powierzchni poklęskowych co powoduje konieczność zmiany lokalizacji prac i ilości 
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poszczególnych sortymentów i skutkuje zmianą wynagrodzenia w zakresie ścinki, wyróbki 
 i zrywki drewna.  

6. Podstawą do wykonywania zadań przez Wykonawcę będą zlecenia wystawiane przez 
Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca będzie realizował Usługi zgodnie z zapisami niniejszej umowy, ofertą 
Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w preambule umowy. 

2. Wykonawca będzie realizował Usługi według swojej najlepszej woli, wiedzy i doświadczenia, 
zachowując szczególną profesjonalną staranność oraz szczególne rygory w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, mając na względzie, że realizacja Usług przebiega na terenach lasów 
komunalnych silnie penetrowanych przez turystów i spacerowiczów. 

3. Wykonawca w toku realizacji umowy może posługiwać się osobami trzecimi w zakresie 
wskazanym w ofercie Wykonawcy, Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych 
osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający będzie sprawował stałą kontrolę sposobu i jakości wykonywania Usług przez 
Wykonawcę, jego pracowników, a także osób trzecich przy pomocy, których Wykonawca 
realizuje Usługi. 

5. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą umową dokonuje Zamawiający. 
6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania prac leśnych oraz koordynowania 

prac określonych w umowie personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana 
którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganych postanowieniami SWZ oraz deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie. 

7. Wykonawca oświadcza również, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac leśnych, 
 a także obsługujące maszyny do wykonywania tych prac, będą zatrudnione w ramach 
stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

 
§ 3 

1. Obowiązki Wykonawcy: 
a) współdziałanie z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy i niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy wykonywaniu Usług 
terminowe wykonanie zleconych usług leśnych  

b) zapewnienie w rozmiarze wynikającym z SWZ wykwalifikowanego technicznego 
personelu do realizacji Usług  

c) zapewnienie bieżącego nadzoru nad organizacją i przebiegiem Usług 
d) przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów, a w szczególności: 

• wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki ochrony indywidualne, odzież 
roboczą, sprawne narzędzia i sprzęt oraz kamizelki odblaskowe,, 

• zapewnienie osobom realizującym zamówienie wymagane prawem badania 
lekarskie i szczepienia ochronne, 

• stosowanie bezpiecznych technik pracy, 
• zorganizowanie i przygotowanie stanowiska pracy w sposób zapewniający 

zatrudnionym przez siebie pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi, 

• przestrzeganie dopuszczalnego czasu pracy w kontakcie z czynnikami szkodliwymi 
(np. przy narażeniach na hałas i wibrację), 

• zapewnienie bezpieczeństwa innych osób przebywających w lesie na danej 
powierzchni na której wykonywana jest Usługa, 

• oznakowanie powierzchni leśnych na których są wykonywane prace niebezpieczne. 
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e) Stosowania urządzeń technicznych bezpiecznych dla środowiska, sprawnych 
niepowodujących zanieczyszczenia gleby produktami ropopochodnymi, 

f) wyposażenie kierowców ciągników w maty absorpcyjne i absorbenty z obowiązkiem 
właściwej ich utylizacji po użyciu 

g) strony ustalają, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową przy wykonywaniu prac wynikających z niniejszej umowy spoczywają 
na Wykonawcy,  

h) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przyjęcia usług leśnych w sytuacjach 
nadzwyczajnych związanych z natychmiastowym przystąpieniem do działań związanych  
z ograniczaniem  i zwalczaniem  skutków klęsk żywiołowych  

i) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia, którego zakres wynika z oferty 
przetargowej i został opisany w SWZ, 

j) w okresie zagrożenia pożarowego Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i utrzymania 
stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Usług. 

k) Wykonawca po wykonaniu zleconych usług leśnych na określonej powierzchni przed jej 
opuszczeniem zobowiązany jest do gruntowego jej oczyszczenia i uporządkowania  
z wszelkich odpadów typu: opakowania po olejach, smarach i innych środkach 
chemicznych, jak również opakowania po artykułach konsumpcyjnych typu: butelki, 
niedopałki papierosów, puszki itp.  

l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy, których 
uczestnikami byli pracownicy wykonawcy, osoby którymi dysponuje Wykonawca lub 
podwykonawcy; 

m) uwzględnianie i wykonywanie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
świadczonych Usług, w terminach przez niego wyznaczonych. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
a) dokładne wskazanie miejsc wykonywania Usługi  
b) ustalanie, w tym również  przy pomocy wykonawcy  rozwiązań technologicznych 

związanych z realizacją zleconej Usługi 
c) rzetelne i sumienne odbieranie wykonanych Usług zgodnie z wystawionymi zleceniami. 

 
§3a 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pracami 
leśnymi, w tym pilarzy i rębaczy, w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
6 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL 
pracowników), imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 4 

Szczegóły dotyczące zakresu, rozmiaru, miejsca oraz terminu wykonania usług leśnych przez 
Wykonawcę zawarte będą w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że odbiór usług leśnych w danym miesiącu dokonywany będzie przez osoby 
upoważnione ze strony Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i potwierdzony 
sporządzeniem protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony do dnia ostatniego 
każdego miesiąca.  

2. Odbiór ilościowo – jakościowy prac będzie dokonywany sukcesywnie w ciągu miesiąca po 
zgłoszeniu do osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego informacji o wykonaniu prac 
zgodnie ze zleceniem. 

3. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac: wad, usterek w wykonaniu przedmiotu 
umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie do czasu ich 
usunięcia . 

4. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie wad, usterek 
terminu, powierzyć poprawienie prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający gwarantuje wykonanie, co najmniej 60% zakresu prac. Pozostałe 40% procent 
będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania usług leśnych wykonywanych przez Wykonawcę  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz niebezpieczeństwa powstania 
pożaru oraz gdy prace są wykonywane niezgodnie z ustaloną technologią  i techniką, gdy 
doszło do naruszenia wymogów ochrony środowiska. Osoba podejmująca decyzję  
o wstrzymaniu robót każdorazowo sporządza protokół opisujący okoliczności i przyczyny, 
których efektem było podjęcie decyzji o wstrzymaniu prac, oraz sposoby ich usunięcia. Jeden 
egzemplarz protokołu otrzymuje Wykonawca, drugi Zamawiający. Protokół jest podstawą 
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dalszego postępowania w sprawie. Ewentualne koszty wynikające z uzasadnionego 
wstrzymania prac w w/w trybie obciążają Wykonawcę. 

 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………… do 31 grudnia 2023 r. 

 

§ 8 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy 
oraz upoważnionymi do kontaktów są: 
Miłosz Podwika  tel: ………………..; e – mail: ………………………….. 
Zbigniew Sikora  tel: ………………..; e – mail: ………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów są: 
……………………… tel. ………………, e-mail …............................... 
.……………………… tel. ………………, e-mail …............................... 

3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy 
i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 9 

1. Maksymalna wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

Netto ……………………………………………………………………… PLN 

Słownie ................................................................................................................................................................ 

Brutto …………………………….……………………………………….. PLN 

Słownie ................................................................................................................................................................ 

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie cen jednostkowych. 

3. Ceny jednostkowe wynoszą: 
1) w odniesieniu do zakresu wskazanego w §1 pkt. 1.1 umowy: 

• przygotowania 1 a pow.  pod nasadzenia, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
• sadzenia 1 szt. sadzonki,  

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
2) w odniesieniu do zakresu wskazanego w §1 pkt. 1.2  umowy: 

• zabezpieczenia repelentem 1a pow. uprawy 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 
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3) w odniesieniu do zakresu wskazanego §1 pkt. 1.3 umowy: 

• mechanicznego lub ręcznego usunięcia roślinności zielnej z 1 ara powierzchni 
upraw leśnych 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
4) w odniesieniu do zakresu wskazanego w§1 pkt..1.4 umowy: 

• przekopania gleby wokół sadzonki na talerzu o średnicy 60 cm   

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
5) w odniesieniu do zakresu wskazanego w §1 pkt. 1.5 umowy: 

• 1 ha cięć.   

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

• zrębkowania 1mp gałęzi. 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
6) w odniesieniu do zakresu wskazanego w §1 pkt. 1.6 umowy: 

• wykonania prac na pow. 1,0 ha 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
7) w odniesieniu do zakresu wskazanego w§1 pkt..1.7 umowy: 

• pielęgnacji 1 ha powierzchni zakrzewionej, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
• pielęgnacji 1 szt.  drzewa przy alejkach lub polanach, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 
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• pielęgnacji 1 szt.  drzewa na terenie zoo, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
• zrębkowania 1mp gałęzi 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
8) w odniesieniu do zakresu wskazanego w §1 pkt. 1.8 umowy: 

• pozyskania drewna 1mp, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
• zrywki drewna 1mp,, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

 
• zrębkowania 1mp gałęzi, 

netto ................................................................................................ PLN 

brutto ............................................................................................... PLN 

4. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki 
dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji usług 
ponoszone przez Wykonawcę. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, 
cena brutto ulega zmianie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów, poprzez 
doliczenie do kwoty netto nowej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury 

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się kosztorysowo na podstawie 
cen jednostkowych podanych w ofercie. 

7. Kosztorys powykonawczy opracowany będzie wg: obmiaru robót przy przyjęciu cen netto 
wymienionych w § 9 ust. 3. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT obowiązujący  
w dacie wystawienia faktury. 

8. Zapłata za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń prace, potwierdzone przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1, nastąpi na podstawie  faktur 
sporządzonych w oparciu o kosztorys powykonawczy i protokół odbioru na konto 
wykonawcy ................................................................. w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego, przy czym złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego  
w tym terminie uważa się za jego dotrzymanie. 

9. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym w ust. 8 znajduje się na wykazie  rachunków 
rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
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wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 
w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o 
dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 
zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust.9 

11. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, 
o którym mowa w ust.9 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z 
Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do 
naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

 
 

§ 10 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie 

……………………………………………………………. płatnej bezwarunkowo na pierwsze żądanie  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w  § 9 ust. 1 tj. w kwocie 
……………………. (słownie:) ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
(Podwykonawców), zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar 
umownych, rekompensat i gwarancji jakości, a także do zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom.  

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia (w przypadku jego wniesienia w formie 
pieniężnej), należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu 
odbioru prac. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu - zgodnie z zapisem ust. 3  
– z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postepowania na podstawie, 
którego dokonano wyboru Wykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy w oparciu o § 12 ust. 1 Zamawiający może żądać od  
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 PLN. 

2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac przekraczającej 2 dni, Zamawiający może 
zadąć kary umownej w wysokości 250,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie zwłoki w zakresie wymaganych (wskazanych w umowie w godzinach) terminów 
podjęcia prac Wykonawcy przekraczającej 4 h , Zamawiający może zadąć kary umownej w 
wysokości 250,00 PLN za każdy przypadek naruszenia 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 9 ust.1.  

5. W wypadku szkody przewyższającej naliczone kary umowne, Zamawiający ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji, tj. w razie zbiegu różnych podstaw do naliczenia kar 
umownych Zamawiający ma prawo do naliczenia wszystkich tych kar łącznie. 

7. Zamawiający może, po upływie 24 godzin od momentu przekazania wykonawcy zlecenia, na 
podjęcie czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o których mowa w §1 ust. 5 
Umowy, powierzyć wykonanie tego zakresu Usług innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 



47 

 

 

§12 
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 
niniejszej umowy, jeżeli naruszenie to nie zostanie usunięte w termie 7 dni od 
zawiadomienia Wykonawcy  o takim naruszeniu i wezwaniu do jego usunięcia, 

b) powtarzających się niedokładności i uchybień, po uprzednim 3-krotnym pisemnym 
upomnieniu Wykonawcy 

c) wykonywania przez Wykonawcę usług w sposób wielokrotnie  powodujący  szkody 
trudne do usunięcia np.:  
• kaleczenie drzew,     
• niszczenie nawierzchni drogowej i infrastruktury melioracyjnej, 
• uszkadzanie istniejących ogrodzeń i  upraw w trakcie prac pozyskaniowych 

d) niezapewnienia do wykonywania Usług wykwalifikowanego personelu,  
w szczególności wskazanego w Ofercie Wykonawcy 

e) nie przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę oraz nie zrealizowanie przyjętego zlecenia 
na wykonanie usługi  mogące spowodować straty oraz zagrożenie trwałości lasu, 
oraz  zagrożenie bezpieczeństwa osób postronnych i turystów na terenie Lasu 
Wolskiego i ogrodu zoologicznego. 

f) Trzykrotnego naruszenia polegającego na niezachowaniu wskazanego w Umowie 6 
godzinnego terminu podjęcia prac od otrzymania zlecenia. 

g) Dwukrotnego naruszenia obowiązków wymienionych w §3a Umowy 
2. Prawo odstąpienia Zamawiający może zrealizować w ciągu 30 dni od momentu powzięcia 

wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części zakresu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
 

§ 13 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
I. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. 

a) zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
uniemożliwiającymi wykonanie usług, w szczególności; 

• klęsk żywiołowych, 
• działania siły wyższej, 
• wysoki stan wód powierzchniowych spowodowanych opadami atmosferycznymi, 
• rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające przejazd sprzętu, 
• wystąpienia innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu 

materiałów. 
b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,  

w szczególności; 
• niewybuchy, niewypały, 
• wykopaliska archeologiczne, 
• wystąpienie niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń, itp., 
c) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

zamawiającego w szczególności; 
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• wstrzymanie wykonywania usług przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek, 
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy 

skutkujące niemożnością prowadzenia prac, 
e) inne okoliczności; 
• związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na termin 

podpisania umowy i przystąpienie do realizacji usług. 
 Warunki dokonania zmian;  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej  termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

II. Pozostałe zmiany 
• zmiana stawki VAT: 
a) jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy 

po stronie Wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia  
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 

III. Rezygnacja z części prac, inne zmiany; 
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  
z umowy planowanymi świadczeniami. 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany norm czasu i stref trudności przy 
wykonawstwie usług w przypadkach  ich realizacji w skrajnie odmiennych 
warunkach, odbiegających  w okresie ich wykonywania od parametrów opisanych na 
etapie planowania. 

IV. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę.  

 

§14 

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub Umowa zawiera lukę, nie 
narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast postanowień nieważnych lub 
jako wypełnienie luki, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, obowiązywać będzie odpowiednia 
regulacja, która w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły lub co 
ustaliłby gdyby zawarły takie postanowienie. 

 

§15 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustaw:, Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 
4. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 


