Siemiatycze, dn. 04.05.2017 r
Powiat Siemiatycki
17-300 Siemiatycze
ul. Leg.Piłsudskiego 3
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający : Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
(nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie uproszczonych
planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu
siemiatyckiego”
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu ( zwanych dalej upul ) dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obejmujący miejscowości:


gm. Drohiczyn, obręb :



Bujaki (126,29 ha)



Koczery (85,12 ha)



Miłkowice-Maćki (58,11 ha)



Narojki (159,03 ha)



Ostrożany (219,76 ha)


gm. Nurzec Stacja, obręb :



Moszczona Pańska (314,68 ha)



Sokóle (171,31 ha)



Sycze (89,02 ha)



Zalesie (68,82 ha)



Żerczyce (80,73 ha)


gm. Siemiatycze, obręb:



Baciki Bliższe (111,55 ha)



Baciki Dalsze (60,94 ha)



Baciki Średnie (74,55 ha)



Boratyniec Lacki (93,82 ha)



Boratyniec Ruski (61,73 ha)



Cecele (69,14 ha)



Czartajew (187,64 ha)

Powierzchnia lasów przewidziana do zlecenia sporządzenie uproszczonych planów
urządzenia lasów – 2032,24 ha
3. Wymagania zamawiającego:
3.1. Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa zawartymi w:
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie
szczegółowych

warunków

i

trybu

sporządzania

planu

urządzenia

lasu,

uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012
r., poz. 1302)
b) Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.)
c) Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn zm.)
3.2. Upul należy sporządzić oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w trzech
egzemplarzach zawartych w zbiorczym dokumencie obejmujących obręby w gminie
a) Jeden egzemplarz w twardej oprawie z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z
wersją elektroniczną dokumentacji
b) Dwa egzemplarze w miękkiej oprawie z kieszonką na mapę z wersją elektroniczną
c) Mapy gospodarcze winny być wykonane na podstawie pozyskanych przez
Wykonawcę materiałów geodezyjnych, oznaczone według gatunków głównych i
załączone
3.3. Opracowanie w/w uproszczonych planów urządzania lasu należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi do sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu wraz
z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia

nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów

Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych
planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, które
zamieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych
4. Operaty muszą posiadać rejestry działek
5. Prognoza oddziaływania na środowisko o ile będzie wymagana
6. Wykonawca uzgodni przed przystąpieniem do prac terenowych z sołtysami wsi
sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzonych pracach urządzeniowych
7. Wykonawca powinien spełniać warunki :
a) posiadać uprawnienia o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o
lasach (dz. U. z 2015 poz. 2100 z późn. zm.),

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
8. Termin realizacji zamówienia : 30.11.2017 r.
9. Okres gwarancji : 2 lata
10. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1 ha – 100%
11. Warunki płatności : Zamawiający zapłaci wykonawcy po dokonaniu odbioru
wykonanych prac i wystawieniu faktury
12. Miejsce i termin złożenia oferty : w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach, ul. Leg.
Piłsudskiego 3 – Punkt Obsługi Klienta lub korespondencyjnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze do dnia
22.05.2017r. do godz. 1200.
13. Termin otwarcia ofert: 22.05.2017 r., godz. 1215
14. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Bogumiła Kazimierczak, Naczelnik Wydziału Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Leśnictwa – tel. (85) 656 65 30
Natalia Gontarz, podinspektor ds. leśnictwa – tel. (85) 656 65 36
15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, zgodnie z załączonym wzorem „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik Nr 1 do
zapytania. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć nazwą jak w pkt 1 oraz wskazać
nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem „ nie otwierać do dnia 22.05.2017r. do godz. 1215 „
Z up. Starosty
Marek Bobel - WICESTAROSTA
……………………………….

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY - wzór
1. Treść oferty:
1.1. nazwa wykonawcy ...........................................................................................................
1.2. adres wykonawcy ...........................................................................................................
1.3. NIP .............................................................................................................................
1.4. Regon ................................................................................................................................
1.5. Nr rachunku bankowego ................................................................................................
1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto za 1 ha powierzchni lasu- …….……zł (słownie złotych.........................................)
Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ........................................................... ...)
Cenę brutto za 1 ha powierzchni lasu- …………zł (słownie złotych……………………………..)
1.7.Inne kryteria ………………………………………………………………………………..
1.8. Oświadczam, że oferowana cena zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.9. Termin realizacji zamówienia ....................................................................
1.10. Okres gwarancji ..........................................................................................
1.11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ..................................
1.12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia...........................

……………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy)

Istotne postanowienia umowy
1. Przedmiot umowy obejmować będzie:
Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa obejmujący miejscowości:


gm. Drohiczyn, obręb :



Bujaki (126,29 ha)



Koczery (85,12 ha)



Miłkowice-Maćki (58,11 ha)



Narojki (159,03 ha)



Ostrożany (219,76 ha)


gm. Nurzec Stacja, obręb :



Moszczona Pańska (314,68 ha)



Sokóle (171,31 ha)



Sycze (89,02 ha)



Zalesie (68,82 ha)



Żerczyce (80,73 ha)


gm. Siemiatycze, obręb:



Baciki Bliższe (111,55 ha)



Baciki Dalsze (60,94 ha)



Baciki Średnie (74,55 ha)



Boratyniec Lacki (93,82 ha)



Boratyniec Ruski (61,73 ha)



Cecele (69,14 ha)



Czartajew (187,64 ha)

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach zawartej umowy należeć będzie:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących upul
b) wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa zawartymi w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012
r., poz. 1302), Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.), Ustawie z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn zm.)
c) Upul należy sporządzić oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w trzech
egzemplarzach zawartych w zbiorczym dokumencie obejmujących obręby w gminie
d) Jeden egzemplarz w twardej oprawie z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z
wersją elektroniczną dokumentacji
e) Dwa egzemplarze w miękkiej oprawie z kieszonką na mapę z wersją elektroniczną
f)

Mapy gospodarcze winny być wykonane na podstawie pozyskanych przez
Wykonawcę materiałów geodezyjnych, oznaczone według gatunków głównych i
załączone

g) Opracowanie w/w uproszczonych planów urządzania lasu należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi do sporządzania uproszczonych planów urządzenia
lasu wraz z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu
urządzenia lasu stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 49 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016
roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na
sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust.
1 pkt. 2 ustawy o lasach, które zamieszczone są na stronie internetowej Lasów
Państwowych
h) nie przetwarzania i nie przekazywania osobom trzecim danych osobowych, o których
otrzymał wiadomości w związku z wykonywaną pracą zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135).
i)

Wykonawca nie może powierzać wykonania swoich zadań innej osobie, bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Do zadań tych nie zalicza się prac pomocniczych
związanych z wykonaniem zlecenia /prace kreślarskie, introligatorskie, druk tekstu i
powielanie/.

j)

w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w pkt 4 istotnych postanowień umowy za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu prac, danego obrębu, którego opóźnienie dotyczy.

k) Zamawiający

jest

upoważniony

do

potrącenia

należnych

kar

umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.
l)

Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

m) Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat liczone od dnia zatwierdzenia planów
przez Starostę Siemiatyckiego.

n) Ujawnione w okresie gwarancyjnym

wady przedmiotu umowy Wykonawca

zobowiązuje się naprawić na własny koszt. w terminie ustalonym

przez

Zamawiającego.
o) Strony oświadczają, że rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z
realizacją umowy powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
p) W sprawach
zastosowanie

nieuregulowanych
przepisy Kodeksu

w istotnych postanowieniach
Cywilnego

oraz ustawy

umowy mają

Prawo

zamówień

publicznych.
3. Termin realizacji umowy - 30.11.2017 r.
Przed upływem terminu realizacji,

na dwa tygodnie przed 30.11.2017 r. Wykonawca

zobowiązany jest do przedstawienia projektu upul celem sprawdzenia spełnienia wymagań
zamawiającego.
4. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
stanowiącej iloczyn liczonej w hektarach powierzchni lasów faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy oraz stawki jednostkowej za 1 hektar zgodną z ofertą Wykonawcy.
Warunkiem płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia będzie formalny odbiór prac przez
Zamawiającego (upoważnionego reprezentanta Zamawiającego) i potwierdzenie ich
wykonania zgodnie z umową.
5. Istotne obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy przyjmie na siebie obowiązki:
dokonywania poprawek w składanych pracach (dokumentach) najpóźniej w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag;

dokonywania poprawek we wszystkich

przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach wynagrodzenia ustalonego
umową;
Przekazanie dokumentacji będzie musiało być dokonywane protokolarnie.

