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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 września 2016 r. do 19 października 2016 r.)

l Zarządzenie nr 42 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Usługi lotnicze w lasach w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2017” (EZ.272.1.6.2016)

l Zarządzenie nr 43 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
5 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. optymalizacji procesu obrotu surowcem drzewnym poprzez 
modyfikację warunków technicznych, sposobów pomiaru i klasyfikacji drewna (ZD.0070.2.2016)

l Zarządzenie nr 44 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym (OR.013.31.2016)

 
l Zarządzenie nr 45 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodar-

stwa Leśnego Lasy Państwowe na 2017 rok (EP.0300.2.23.2016) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 7 września 2016 r. do 20 października 2016 r.)

l Decyzja nr 491 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.17.2016) 

l Decyzja nr 492 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie obowiązku wprowadzania do bazy Systemu Informatycznego Lasów Państwo-
wych danych dotyczących polowań zbiorowych organizowanych w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie Lasów Państwo-
wych (Zł.074.15.2016) 

l Decyzja nr 493 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Radzie Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (GK.016.72.2016)

l Decyzja nr 494 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (OS.080.1.2016)

l Decyzja nr 495 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wspomagania Ministra Środowiska w imieniu Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych poprzez udział w roli eksperta w pracach Polsko-Białoruskiej komisji ds. współpracy w dziedzinie 
ochrony środowiska, powołanej zgodnie z zapisami Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisanego w Białowieży dnia 12 września 2009 r. (ZG.7000.14.2016)

l Decyzja nr 496 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Świadczenie usług ochronnych dla 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie” (EZ.272.1.5.2016)

l Decyzja nr 497 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skar-
gowej z zakresu polityki mieszkaniowej w Nadleśnictwie Czarna Białostocka (GI.0210.17.2016)

l Decyzja nr 498 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych 
i wyłączonych z wydzierżawienia (Zł.074.28.2016) 

l Decyzja nr 499 z dnia  30 września  2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług 
leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (OR.073.18.2016) 

l Decyzja nr 500 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu 
realizacji procesu przygotowania i budowy dróg w Nadleśnictwie Kłobuck (GI.0210.18.2016)

l Decyzja nr 501 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.18.2016)

l Decyzja nr 502 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników DGLP 
w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną „IX Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” organizowanej przez 
RDLP we Wrocławiu (GK.16.323.2016)
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l Decyzja nr 503 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XVII Mistrzostwa Polski 
Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym” organizowanej przez RDLP Olsztyn (GK.166.324.2016) 

l Decyzja nr 504 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „Ogólnopolski Hubertus 
Węgrowski” w Węgrowie (GK.166.326.2016)

l Decyzja nr 505 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania sztandaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi 
(GS.0210.3.2016) 

l Decyzja nr 506 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie Straży Leśnej jako przedsię-
wzięcia wspólnego Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska (GS.0210.4.2016) 

l Decyzja nr 507 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 
trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Regional-
nych Dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów o zasięgu krajowym (GD.001.18.2016) 

l Decyzja nr 508 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie delegowania zadań do jednostek organizacyjnych PGL LP realizowanych w 
ramach projektu rozwojowego pt. „Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obsza-
rach w zarządzie PGL LP” (OS.011.13.5.2016)

l Decyzja nr 509 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informowania i konsultacji wydzierżawiania gruntów leśnych na cele wydoby-
wania kruszyw naturalnych przez podmioty zewnętrzne (OS.011.13.6.2016) 

l Decyzja nr 510 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Radzie Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (GK.016.74.2016)

l Decyzja nr 511 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji 2 usług badawczych 
dotyczących leśnego materiału podstawowego (OR.5001.33.1.2016) 

l Decyzja nr 512 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania Zakładowi Informatycznemu Lasów Państwowych imienia Stanisława 
Kostki Wisińskiego (OR.013.32.2016) 

l Decyzja nr 513 z dnia 18 października  2016  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Łączności – Państwowemu Instytutowi Badawczemu 
realizacji usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia modernizacji ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji 
ruchomej lądowej na potrzeby leśnictwa i otoczenia” (OR.5001.32.2.2016) 

l Decyzja nr 514 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników z udziałem Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców,  dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naczelników Wydziałów 
Gospodarki Drewnem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (ZM.0050.4.2016)

l Decyzja  nr  515 z dnia 19 października  2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.2.20.2016) 

l Decyzja nr  516 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych (EP.0300.2.21.2016)

 
l Decyzja nr 517 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia  prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym 

(EP.0300.2.22.2016) 

l Decyzja  nr  518 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018–2021 dla Lasów Państwowych (EP.0300.2.24.2016) 

l Decyzja nr 519 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Radzie Naukowej Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego (GK.016.76.2016)

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym

OR.013.31.2016

Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. 2015 poz. 2100 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu 
zadań, wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych określonych w art. 33 ust 3 pkt 1a3, a także w wyko-
naniu zadania określonego w § 294 Statutu LP, zarządza się, co 
następuje:

§ 1
1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 
32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
zwanych dalej zakładami Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym oraz regionalnym.

2. Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym 
stanowi załącznik nr 1.

3. Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym 
stanowi załącznik nr 2.

4. Wykazy, o których mowa powyżej, obejmują: nazwę zakładu, 
siedzibę zakładu oraz określenie organu, któremu zakład został 
podporządkowany.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o 
zasięgu krajowym i regionalnym (znak EO-014-1/12). 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

           dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych przy pomocy dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje 
oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym.

4 § 29 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny ustala wykaz zakładów obejmujący: nazwę zakładu, siedzibę zakładu, określenie organu, któremu zakład został 
podporządkowany, i wprowadza zmiany do wykazu. Wykaz i wprowadzone do wykazu zmiany Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 6 października 2016 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH 
o zasięgu krajowym, bezpośrednio podporządkowanych 

Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych

Lp. Nazwa zakładu Siedziba

1. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa

2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Warszawa

3. Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków

4. Ośrodek Kultury Leśnej  w Gołuchowie Gołuchów

5. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Bedoń

6. Ośrodek Techniki Leśnej  w Jarocinie Jarocin

7. Zakład Informatyki Lasów Państwowych Sękocin Stary
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 6 października 2016 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH 
o zasięgu regionalnym

Lp. Nazwa zakładu Siedziba Organ, któremu zakład 
jest podporządkowany 

1. Zakład Transportu i Spedycji
Lasów Państwowych w Giżycku Giżycko Dyrektor RDLP 

w Białymstoku

2. Zakład Przerobu Drewna
Lasów Państwowych w Lęborku Lębork Dyrektor RDLP 

w Gdańsku

3. Zakład Transportu i Spedycji
Lasów Państwowych w Świerklańcu Świerklaniec Dyrektor RDLP 

w Katowicach

4. Gospodarstwo Rybackie Krogulna Krogulna Dyrektor RDLP 
w Katowicach

5. Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Niemodlin Dyrektor RDLP 
w Katowicach

6. Zakład Usługowo-Produkcyjny  
Lasów Państwowych w Łodzi Łódź Dyrektor RDLP 

w Łodzi

7. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
Lasów Państwowych w Olsztynie Olsztyn Dyrektor RDLP 

w Olsztynie

8. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie Puszczykowo Dyrektor RDLP 
w Poznaniu

9. Zespół Składnic Lasów Państwowych  
w Stargardzie Stargard Dyrektor RDLP 

w Szczecinie

10. Ośrodek Transportu Leśnego 
w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski Dyrektor RDLP 

w Szczecinie

11. Zespół Składnic Lasów Państwowych 
w Białogardzie Białogard Dyrektor RDLP 

w Szczecinku

12. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach Siedlce Dyrektor RDLP 
w Warszawie

13. Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka Dyrektor RDLP 
we Wrocławiu

14. Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wrocław Dyrektor RDLP 
we Wrocławiu

15. Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie Świebodzin Dyrektor RDLP 
w Zielonej Górze
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ZARZĄDZENIE NR 45
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października  2016 r.

w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego
 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 na 2017 rok
 

EP.0300.2.23.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), 
w związku z § 62 i  § 8 ust. 1 pkt 23 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego  
z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwo-
wym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4 (Dz. U. Nr 134  
poz. 692), zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo-

-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2017 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniej-
szego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Integralną część składową  prowizorium Planu Finansowo-

-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok 
opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią prowizoria:

– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2);
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3);
– planów zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§ 3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy 

funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem 
procentowym w wysokości 14% wartości sprzedaży drewna.

§ 4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w 

jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą być 
ponoszone przy zachowaniu płynności finansowej.

2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy 
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa 
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka 
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12  
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centrali-
zować część odpisów amortyzacyjnych i określać ich przeznaczenie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.

4 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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DECYZJA NR 491
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 21 września 2016 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: 
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,

 Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych

GD.001.17.2016 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP 

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 19 września 
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 492
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 21 września 2016 r.
 

w sprawie obowiązku wprowadzania do bazy Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych danych dotyczących polowań zbiorowych 

organizowanych w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie 
Lasów Państwowych

Zł.074.15.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3  
w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 1 
pkt 6 Statutu4 – zarządzam, co następuje:

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności: inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz (...) racjonalnej 
gospodarki leśnej (...)”, a art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że „Użyte w ustawie określenia oznaczają: gospodarka leśna – działalność leśną w zakresie (...) 
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – (...) zwierzyny (...)”.

4 § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności: system informacyjny Lasów Państwowych”.
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§ 1
1. Zobowiązuję nadleśniczych zarządzających obwodami łowiec-

kimi wyłączonymi z wydzierżawienia,  pozostającymi w zarzą-
dzie Lasów Państwowych, do rejestracji w bazie Systemu Infor-
matycznego Lasów Państwowych protokółu z  polowań zbioro-
wych, organizowanych na terenie wyżej wymienionych obwodów 
łowieckich.

2. Dane powinny być wprowadzone do Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych niezwłocznie po zakończeniu polowania, 
nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty zakoń-
czenia polowania.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych do stałego nadzoru nadleśnictw w zakresie systema-
tyczności rejestracji przedmiotowych danych.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 498
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich 
dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia

Zł.074.28.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, wynikających z całokształtu przepi-
sów ustawy o lasach, obligujących Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych do wspomagania administracji publicznej, skonkrety-
zowanych w poleceniu Ministra Środowiska skierowanym do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydanym w oparciu 
o art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów3, 
mając na względzie  art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuję nadleśniczych nadleśnictw Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe do przeprowadzenia w 
okresie od 13.10.2016 r. do 6.11.2016 r. ogólnokrajowej inwenta-
ryzacji dzików.

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w każdym nadleśnictwie, 
na powierzchni minimum 10% obszaru regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych, we współpracy z Polskim Związkiem 
Łowieckim, w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Dyrek-
torem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 
12.01.2016 r. 

3. Do udziału w inwentaryzacji należy zaprosić przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, samorządów, przedstawicieli jedno-

stek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą pędzeń, na 
losowo wybranych powierzchniach próbnych, we wszystkich 
nadleśnictwach, w ramach jednej regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych,  w tym samym czasie. 

§ 2
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do koordynacji inwentaryzacji prowadzonej przez nadleśni-
czych, zapewnienia właściwego nadzoru nad jej przebiegiem oraz 
udzielenia nadleśniczym wsparcia merytorycznego w zakresie jej 
przeprowadzenia.

§ 3
1. Zobowiązuję Głównego Łowczego Lasów Państwowych do 

działania w moim imieniu, w zakresie zwołania posiedzenia 
Stałego Zespołu Łowieckiego funkcjonującego w oparciu o § 92 
Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 28.01.2016 r., znak: GD.O.0070.1.2016, z udziałem przed-
stawicieli Polskiego Związku Łowieckiego oraz pracowników 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zajmujących się 
sprawami związanymi z gospodarką łowiecką. 

2. Obsługę merytoryczną oraz logistyczną w zakresie organizacji 
posiedzenia zapewni Zespół ds. Łowiectwa – Główny Łowczy 
Lasów Państwowych. 

1 Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. Art. 58 ust. 2 pkt 1 stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1996 r. Nr 106 poz. 492) stanowi, że minister w celu dostosowania do polityki ustalonej przez 
Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów administracji rządowej i innych urzędów lub jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.



10 BILP 11/2016

3. Celem posiedzenia będzie omówienie metodyki przeprowa-
dzenia inwentaryzacji oraz ustalenie zasad współpracy w 
zakresie jej przeprowadzenia z Polskim Związkiem Łowieckim, 
organizacjami pozarządowymi, samorządami, przedstawicie-
lami jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji.

§ 4
1. Projekt metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji dzików 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

2. Zobowiązuję Głównego Łowczego Lasów Państwowych do 
poddania projektu wymienionego w pkt 1 pod dyskusję w trakcie 
posiedzenia Stałego Zespołu Łowieckiego, o którym mowa  
w § 3 pkt 1 niniejszej decyzji, oraz skonsultowania go z ośrod-
kami naukowymi zajmującymi się problematyką gospodaro-
wania populacjami zwierzyny.

§ 5
1. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do oszacowania kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji 
(zaangażowania jednostek organizacyjnych LP) i wystąpienia do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w zgodności z 
przyjętą procedurą, o uruchomienie środków rezerwy ogólnej 
funduszu leśnego na ten cel.

2. Rozliczenie kosztów poniesionych przez nadleśnictwa za prze-
prowadzenie inwentaryzacji nastąpi w oparciu o procedurę okre-
śloną w § 20 Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Planu Finan-
sowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe na 2016 r. 

§ 6
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych sprawozdania zbiorczego dla regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, uwzględniającego liczebność dzików oraz zagęsz-
czenie w szt./km2  w obrębie poszczególnych nadleśnictw, w termi-
nie nie później niż do dnia 6 listopada 2016 r.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 września 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 499
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia  30 września  2016 r. 

w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań 
dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

OR.073.18.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)1, w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, o którym mowa w § 33 ust. 3, pkt 33 ustawy o lasach 
– postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jedno-
lite wzory następujących dokumentów:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1,
b) Umowy – załącznik nr 2,
dotyczących zamawiania usług z zakresu gospodarki leśnej, 
stanowiące załączniki do niniejszej decyzji. 

2. Wzory dokumentów należy zastosować w organizowanych 
postępowaniach o udzielenie zamówień na rok 2017, wykorzy-
stując w niezbędnym zakresie warianty zapisów do potrzeb i 
uwarunkowań lokalnych. 

§ 2
Przy opracowywaniu dokumentów przetargowych należy zacho-

wać wskazane zapisy wzoru SIWZ: 
1) pkt od 3.3. do 3.6. dot. zasad ogólnych realizacji przedmiotu 

zamówienia; 
2) prawo opcji i jej wielkości do 20% wartości przedmiotu zamó-

wienia;
3) wyszczególniony katalog kar i ich wysokość

– oraz kierować się następującymi wymogami (warunkami):

4) planując podział zadań na części (pakiety), należy uwzględ-
niać potrzebę i możliwości rozwoju firm usługowych przez 
zwiększanie zakresu prac wykonywanych w oparciu o 
specjalistyczne maszyny oraz nowoczesne technologie, a 
także odpowiednią koncentrację tych prac; 

5) zasadą nieograniczania konkurencji, zwłaszcza przy reali-
zacji pozyskania w tzw. ogólnych pakietach – ograniczanie 
możliwości pozyskania maszynowego może dotyczyć tylko 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 422, poz. 586, poz. 903, poz. 1020) stanowi, że „Lasami 
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych” oraz ust. 3 pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny 
„inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33, ust. 3 pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej  
i rozwoju leśnictwa”. 
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tych wydzieleń, które zostały wskazane na etapie plano-
wania; 

6) wielkość pakietu – jedno leśnictwo lub więcej, ale mniejszy 
od nadleśnictwa, ze wskazaniem na tworzenie jednak 
pakietów większych niż jedno leśnictwo.

  
§ 3

Za wdrożenie do praktyki wzorów dokumentów, o których mowa 
w § 1, i  respektowanie postanowień niniejszej decyzji czynię odpo-
wiedzialnych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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Nadleśnictwo

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

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: ………………………………..
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 
Nadleśnictwa ……………………… w roku …………………………...”

____________________________________________________________________________________________________________

Zamówienie realizowane ze środków własnych

Opracował:                                                                                      Zatwierdzam:

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

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 499
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 września 2016 r.
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe 
Nadleśnictwo ………………………….........................................
reprezentowane przez …………………………………………. 
– Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa: 
………………………………………………...……………………….
…..... - …............  …………………………….............…………….,
tel., fax …………………………………………..................……….,
e-mail: …………………………………..............................……….,
strona internetowa zamawiającego: 
………………………………………….................…………………,
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(dalej „SIWZ”).

2. TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograni-
czonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej „PZP”) 
oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzia-
nymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
PZP. 

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewi-
dzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa  
w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych prze-
pisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki 

leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmu-
jące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony prze-
ciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz 
……………………….., do wykonania na terenie Nadleś- 
nictwa ……………………………… w roku ……..........…….. .

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje suma-
ryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz 
…………………… wynikające z załącznika nr 1B do SIWZ. 

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis technologii 
wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzą-
cych w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpo-
wiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. 

4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
zostały opisane w załączniku nr 1C do SIWZ.

5) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: 
„Pakiet”):
Pakiet I  – leśnictwa: .......................................................;
Pakiet …..  – leśnictwa: ...................................................... .
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość 
Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować 
cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar 
administracyjny Nadleśnictwa ……………………….. . Reali-
zacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na 
obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. 

7) Lokalizacje (adresy leśne), na których jest wstępnie plano-
wana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzą-
cych w skład przedmiotu zamówienia, zostały opisane w 
załączniku nr 1B do SIWZ. Lokalizacje (adresy leśne), na 
których jest planowana realizacja poszczególnych prac 
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, 
ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie reali-
zacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się 
odbywała na obszarze danego Pakietu.

8) Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych 
lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana 
realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego 
Pakietu, ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno 
zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamó-
wienia.  

9) Postanowienia pkt 5 i 6 nie uchybiają uprawnieniom Zama-
wiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ).

10) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone 
zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
77200000-2  Usługi leśnictwa
77210000-5  Usługi pozyskania drewna
77211000-2   Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3  Usługi cięcia drewna
77211200-4  Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5  Usługi selekcji drzew
77211400-6  Usługi wycinania drzew
77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8  Sadzenie drzew
77230000-1  Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8  Usługi gospodarki leśnej
77231200-0  Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4  Usługi zalesiania
75251120-0  Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
…………...  ………………………………………….
…………...  ………………………………………….
…………...  ………………………………………….
…………...  ………………………………………….

3.2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności 
przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 

1) Podstawowe akty prawne: 
–  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 547),
– ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicz-

nych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1203 z późn. zm.) 

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. 
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebez-
piecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 450),

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków 
ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-
-mineralnych (Dz. U. Nr 99 poz. 896),

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. Nr 193 poz. 1890),

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.  
Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w spra-
wie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz 
zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11 poz. 39), 

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków 
ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554),

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy 
stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 625 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki 
leśnej (Dz. U. Nr 161 poz. 1141),

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciw-
pożarowego lasów (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących 
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. 
2016 r. poz. 760),

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania  
środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r.  
poz. 924).

2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz prze-
pisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania  
i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
– „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem  

nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
21 listopada 2011 r.,

– „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem 
nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
22 listopada 2011 r., 

– „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykony-
waniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” 
– wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r., 

– „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” – wprowa-
dzona zarządzeniem nr 54 Dyrektora  Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., 

– zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego LP z dnia  
6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramo-

wego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 
dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

– zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyj-
nych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo-
wych (zn. spr. OR.5113.1.2016).

3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji 
przedmiotu zamówienia następujących norm:
Normy na surowiec drzewny:
– PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia 

i symbole,
– PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie 

miąższości i cechowanie,
– PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowy-

miarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,
– PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowy-

miarowe. Wspólne wymagania i badania,
– PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymia-

rowe, Wspólne wymagania i badania,
– PN-79/D-01011   Drewno okrągłe. Wady,
– PN-D-02006  Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola 

jakości według metody alternatywnej.
Normy i warunki techniczne na surowiec drzewny:
– Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wpro-
wadzenia warunków technicznych na drewno wielkowy-
miarowe sklejkowe,

– Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wpro-
wadzenia warunków technicznych na drewno wielkowy-
miarowe iglaste,

– Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad 
odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,

– Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno 
średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP,

– Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno 
średniowymiarowe użytkowe – S2B,

– Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno 
małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – 
M1PO,

– Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wpro-
wadzenia do stosowania ramowych warunków technicz-
nych na drewno średniowymiarowe energetyczne,

– Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie wpro-
wadzenia norm na surowiec drzewny obowiązujących w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:
– Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,
– Ramowe warunki techniczne na słupy teletechniczne.

Dokumenty wskazane w pkt 1–3 powyżej są dostępne na 
stronie internetowej pod adresem http:// …………….......… . 

3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na 

podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przed-
stawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia 
określa umowa w sprawę zamówienia publicznego 
(załącznik nr 6 SIWZ). 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozosta-
łości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału 
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powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, 
zużytych elementów maszyn itp.).

3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biode-
gradowalnego do smarowania układów tnących w eksplo-
atowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz 
zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploato-
wanych na terenie lasów.

4) Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach 
łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie 
zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest okre-
ślenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań 
opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008  
z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F ustala- 
jąca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ogra-
niczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

5) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub 
wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smaro-
wania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcucho-
wych i głowicach tnących będzie przewidywana masa 
pozyskania w m3 wynikająca z planu pozyskania drewna, 
przy uwzględnieniu poniższych norm:
–  przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwa-

nego drewna,
–  przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyski-

wanego drewna.
6) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowią-

zany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z 
„Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwier-
dzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, 
adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiają-
cemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do 
smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany 
będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania 
próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań 
jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
–  Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest 

nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano 
powyżej, 

–  Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według 
metodyki badań jak wskazano powyżej.

7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich 
maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzch-
niach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorp-
cyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz 
innych płynów technologicznych używanych w maszynach, 
ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w 
lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających 
zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu 
zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posia-
danie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi 
końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie 
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania 
pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

8) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu 
zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wyko-
nawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tabli-
cami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane 
będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i 
rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, oraz innych prac 
przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt 3.2. Lokalizacja 
tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z 
upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.

3.4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) 
przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku 
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i 
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie 
takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku 
braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca 
będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warun-
kach określonych w umowie.

3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502  
z późn. zm.).

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony 
zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący 
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamó-
wienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do 
zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem 
Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% wartości przed-
miotu zamówienia określonej zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 
………………… r. Terminy wykonania poszczególnych prac w 
każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych 
przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5. INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  
O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  67  UST.  1  PKT  6,  
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE  UDZIELENIE  
TAKICH  ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do ……..% 
wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać 
będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia. 

5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1., będą polegały na 
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed-
miot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących 
przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1., będą prace z 
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, 
pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane 
rodzajowo w załączniku nr 1B do SIWZ, których szczegółowy 
opis technologii wykonywania zawarty został w załączniku  
nr 1C do SIWZ. 

5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1., będą udzielane po 
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1., będą udzielane w 
przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczo-
wego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek 
warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na 
rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
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6. WARUNKI UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  
ORAZ  PODSTAWY  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

6.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówie-
nia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  
pkt 12–23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–7 PZP. Na podstawie: 
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogło-
szeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspoko-
jenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażą-
cego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 
który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę 
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykro-
czenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partner-
skiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabez-
pieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

6.2.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy speł-
niają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.

 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. 
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środ-
kami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 
niż: 
I) dla Pakietu I ……………………… zł, 
II) dla Pakietu  ……………………… zł;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1.  Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie 

uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skła-
dania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie): 
I) dla Pakietu I   

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku 
będzie liczona wartość zrealizowanej części przed-
miotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę 
rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) 
polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospo-
darowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na 
kwotę nie mniejszą niż ……………………… zł brutto, 

II) dla Pakietu …………. 
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku 
będzie liczona wartość zrealizowanej części przed-
miotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę 
rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 
umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu 
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, 
na kwotę nie mniejszą niż ……………………. zł brutto.

3.2.  Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, 
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje: 
I) dla Pakietu I   

a) co najmniej ..... szt. maszyn leśnych typu harwe-
ster, 

b) co najmniej …….. szt. ciągników zrywkowych lub 
ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej ……… szt. pługów do przygotowania 
gleby typu ………………………. przeznaczonych 
do ……………………………., 

II) dla Pakietu …………. 
a) co najmniej ………. szt. maszyn leśnych typu 

harwester, 
b) co najmniej ………. szt. ciągników zrywkowych 

lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej ………. szt. pługów do przygotowania 

gleby typu ………………….. przeznaczonych do 
…………………………………... 

3.3.  Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
I) dla Pakietu I   

a) co najmniej ………. osobami, które ukończyły z 
wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające 
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospo-
darki leśnej (Dz. U. Nr 161 poz. 1141) lub posia-
dające odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w 
innych państwach członkowskich Unii Europej-
skiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifi-
kacji zawodowych nabytych w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 65),
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b) co najmniej ……….. osobami nadzoru z wykształ-
ceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim, 

c) co najmniej …………. osobami, które ukończyły 
szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicz-
nymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. szkolenia 
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiada-
jące im szkolenia wydane na podstawie poprzed-
nio obowiązujących przepisów albo odpowiadające 
im szkolenia przeprowadzone na podstawie prze-
pisów obowiązujących w innych państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do 
pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin; 

II) dla Pakietu ……….
a) co najmniej ……… osobami, które ukończyły z 

wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające 
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospo-
darki leśnej (Dz. U. Nr 161 poz. 1141) lub odpo-
wiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
poprzednio obowiązujących przepisów albo 
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej 
uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

b) co najmniej ……… osobami nadzoru z wykształ-
ceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim, 

c) co najmniej ………. osobami, które ukończyły 
szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicz-
nymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. szkolenia 
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 554) lub odpowiadające im szko-
lenia na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów albo odpowiadające im szkolenia prze-
prowadzone na podstawie przepisów obowiązują-
cych w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontak-
cie ze środkami ochrony roślin. 

6.3.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu doko-
nana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w 
oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzo-
nych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez 
Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

6.4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów 
zamówienia, to nie może, celem wykazania spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświad-
czenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówie-
nia, ani tych samych środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie. 

6.6. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na 
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zaso-
bów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przed-
sięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.

7. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,   
JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  
POTWIERDZENIA  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  
Z  POSTĘPOWANIA  ORAZ  W  CELU  POTWIERDZENIA  
SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postę-
powania, o których mowa w pkt 6.1., oraz w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 6.2., Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zama-
wiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w termi-
nach wskazanych w niniejszej SIWZ): 
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwier-

dzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu okre-
ślonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, 
złożone na formularzu jednolitego europejskiego doku-
mentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa 
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załącz-
niku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność 
podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawia-
jący zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego doku-
mentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na 
stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-euro-
pejski-dokument-zamowienia.
W JEDZ należy podać następujące informacje: 
– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-

nych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 PZP – informacje wyma-
gane w Części III lit. A JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. B JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. D JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. D JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz drugi JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
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– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,

– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-
nych w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,

– na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępo-
waniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków 
finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje 
wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B wiersz 
szósty JEDZ,

– na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postę-
powaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie 
doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub 
wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie 
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skła-
dania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu 
prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozy-
skania drewna, na kwotę nie mniejszą niż ………….. zł 
brutto, które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi 
(pkt 1b) JEDZ.  
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. 
podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze 
wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania 
usługi [dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia reali-
zacji], rodzaju wykonanych usług oraz wartości [brutto] 
wykonanych usług),

– na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępo-
waniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie poten-
cjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn 
leśnych typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub 
ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz (3) 
pługów do przygotowania gleby typu …………………….. 
przeznaczonych do ………………………, którymi dyspo-
nuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C 
wiersz dziewiąty (pkt 9) JEDZ.  
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje 
nt. rodzaju urządzeń, ich opisu oraz podstawy dyspono-
wania, 

– na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postę-
powaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do reali-
zacji zamówienia – informacje nt. (1) osób, które ukoń-
czyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające 
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektó-
rych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161  
poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im upraw-
nienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane 
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 
uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ilości (2) osób nadzoru 
z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim 
oraz (3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy 
ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 
roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicz-
nymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub odpowiadające im 
szkolenia na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowa-
dzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, które upraw-
niają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, 

które podać należy w Części IV lit. C wiersz szósty (pkt 6) 
JEDZ.  
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje 
nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skie-
rowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiada-
nych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) 
oraz podstawy dysponowania. 

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporzą-
dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku, gdy zamówienia 
dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu 
(nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczegól-
nych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej 
części; 

b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności 
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasad-
nionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne doku-
menty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

c) informację 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. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infor-
macji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier-
dzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  
ust. 5 pkt 1 PZP; 

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, 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;

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organiza-
cyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysta-
wione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-
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kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre-
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie 
do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24  
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – doku-
menty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 
(w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 
ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ);

i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wyklu-
czenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego 
wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograni-
czenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 

k) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowią-
cego załącznik nr 5 do SIWZ);

l) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ).

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b–l Wykonawca będzie 
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiają-
cego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wysto-
sowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu 
ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b–l powinny być 
aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. 

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postę-
powania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca będzie zobowią-
zany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zama-
wiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
(1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówie-
nia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-
tach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej ww. informacji, przekazuje Zamawiają-
cemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty 
jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadcze-
nia Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informa-
cje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich 
Wykonawców. 

7.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 3 ppkt 3.1.–
3.3.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wska-
zane w pkt 6.2. pkt 2) innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wyko-
nawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zaso-
bami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobo-
wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 
trzeciego, powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę 
udostępnienia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać, jakiego zasobu doty-
czy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne 
okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści 
przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:  
(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach 
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifika-
cji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w 
stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku 
podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą;

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów doku-
mentów wymienionych w pkt 7.1. lit. d–l. Dokumenty wymie-
nione w pkt 7.1. lit. d–l Wykonawca będzie obowiązany 
złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystoso-
wanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu 
ofert.

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumen-
tów:
1)  o których mowa w pkt 7.1. lit. d, e oraz f, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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;

2)  o których mowa w pkt 7.1. lit. g, składa informacje z odpo-
wiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego reje-
stru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

7.5.  Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt 7.4. ust. 1 
lit. a oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. ust. 2, powinny być wystawione 
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt 7.4. 
ust. 1 lit. b, powinny być wystawiane nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyko-
nawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodo-
wego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszka-
nia tej osoby. Postanowienia pkt 7.5. stosuje się odpowiednio.

7.7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 
przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miej-
sca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego doku-
mentu.

7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości 
zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy 
wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędo-
wego Unii Europejskiej. 

7.9.  W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum): 
a)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszyst-

kich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała 
prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę 
musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załą-
czonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania;

c) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia; 

d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d–l, obowiązany 
będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia;

e)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za 
wykonanie umowy;

f)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamó-
wienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego 
(lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzy-
mywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak 
też dla wszystkich partnerów;

g)  Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej 
żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

7.10. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w 
formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 
dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1., należy załączyć (1) 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skar-

bowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opła-
caniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właści-
wego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpie-
czenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla 
każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

7.11. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski 
dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w 
postaci elektronicznej.

7.12.  Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych 
przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zama-
wiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawia-
jący może odstąpić od żądania tych dokumentów od 
Wykonawcy.

7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawia-
jący może na każdym etapie postępowania wezwać Wyko-
nawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wyklu-
czeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  
ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ   
PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  
A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH   
DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI

8.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest: 
– ………………………………………….,  
tel.: ………………………., 
e-mail: …………………………….,
od poniedziałku do piątku w godz. ………. – ………, z wyłącze-
niem dni wolnych od pracy.

8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyko-
nawca przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty 
elektronicznej.

8.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pomocą 
poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 
przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo 
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

8.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiają-
cego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i 
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
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8.7.  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, 
należy kierować na adres:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe 
Nadleśnictwo ………………………………
…………………………………………………………….............
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

8.8.  Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wyko-
nawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

9. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości okre-
ślonej poniżej dla Pakietów:
dla Pakietu I w wysokości …………………………. zł,
dla Pakietu……….. w wysokości …………………. zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 
formach:
1)  pieniądzu;
2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

9.3.  Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku ……………………., 
nr rachunku: …………………........…………………………….., 
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowa-
niu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na tere-
nie Nadleśnictwa …………….......……….. w roku 
…………..……., Pakiet ………….…….”. Wniesienie wadium w 
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zosta-
nie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.4.  Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia banko-
wego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworze-
niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno 
wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgło-
szone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

9.5.  Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załą-
czone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed 
upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 
(pokój nr ……….). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną 
część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wyko-
nawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 
akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zosta-
nie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana 
za odrzuconą.

9.6.  Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące 
elementy:
1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamó-
wienia;

3)  kwotę gwarancji/poręczenia;

4)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwa-
runkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okoliczno-
ściach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 
PZP.

10. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

10.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, 
wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpo-
czyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawia-
jący może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

11.1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisem-
nej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w 
języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za 
pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w 
sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną.

11.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełno-
mocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w orygi-
nale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

11.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygoto-
waniem i złożeniem oferty.

11.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami określonymi w SIWZ.

11.6. Oferta musi zawierać formularz oferty (załącznik nr 1 do 
SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (załącznik nr 1A do 
SIWZ) oraz JEDZ, a w przypadku podpisania oferty przez 
pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo.

11.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczy-
stym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa ……………………… w roku …………… 

– Część …………………”
nie otwierać przed ………………. godz. ……………………….

Adres Wykonawcy

11.8.  Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być 
zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, 
co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu 
otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i 
opisu kopert, tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do 
Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego 
opisu.

11.9.  Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych 
przez Zamawiającego, ma być potwierdzona ZA ZGOD-
NOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych 
do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umoco-
wanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W 
sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zama-
wiający wezwie do uzupełnienia tego braku.
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11.10.	Zamawiający	 może	 żądać	 przedstawienia	 oryginału	 lub	
notarialnie	 potwierdzonej	 kopii	 dokumentu,	 gdy	 przedsta-
wiona	przez	Wykonawcę	kserokopia	dokumentu	jest	nieczy-
telna	 lub	 budzi	 wątpliwości	 co	 do	 jej	 prawdziwości,	 a	
Zamawiający	 nie	może	 sprawdzić	 jej	 prawdziwości	w	 inny	
sposób.

11.11.	Jeżeli	 oferta	 zawiera	 informacje	 stanowiące	 tajemnicę	
przedsiębiorstwa	 w	 rozumieniu	 przepisów	 art.	 11	 ust.	 4	
ustawy	z	dnia	16	kwietnia	1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	
konkurencji	 (tekst	 jednolity:	 Dz.	 U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 153	 poz.	
1503	 z	 późniejszymi	 zmianami),	 wówczas	 informacje	 te	
muszą	być	wyodrębnione	w	formie	osobnego	pakietu	celem	
zachowania	przez	Zamawiającego	tajemnicy.	Pakiet	ten	ma	
być	wyraźnie	oznaczony	„Tajemnice	przedsiębiorstwa	–	nie	
udostępniać	 innym	uczestnikom	postępowania”.	 Zamawia-
jący	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 niezgodne	 z	 SIWZ	
przygotowanie	 ww.	 pakietu	 przez	 Wykonawcę.	 Stosowne	
zastrzeżenie	Wykonawca	winien	złożyć	na	formularzu	ofer-
towym.	W	przeciwnym	razie	cała	oferta	zostanie	ujawniona	
na	wniosek	każdej	zainteresowanej	osoby.

11.12.	Zastrzeżenie	informacji,	które	nie	stanowią	tajemnicy	przed-
siębiorstwa	w	rozumieniu	ww.	ustawy,	w	momencie	odmowy	
na	 wezwanie	 Zamawiającego	 do	 odtajnienia	 przez	Wyko-
nawcę	 tej	części	oferty,	skutkować	będzie	odtajnieniem	 tej	
części	oferty	nie	będącej	tajemnicą	przedsiębiorstwa	przez	
Zamawiającego.

11.13.	Wskazanym	jest,	aby	wszystkie	kartki	oferty	były	ponumero-
wane	i	parafowane.

11.14.	Zaleca	się,	aby	oferta	była	zszyta/spięta	w	sposób	uniemoż-
liwiający	wypadnięcie	jakiegokolwiek	z	dokumentów	oferty.

11.15.	Wykonawca	może	wprowadzić	zmiany,	poprawki,	modyfika-
cje	i	uzupełnienia	do	złożonej	oferty	w	formie	pisemnej	przed	
terminem	składania	ofert.

11.16.	Wprowadzone	zmiany	muszą	być	złożone	wg	takich	samych	
zasad	 jak	 złożona	 oferta,	 tj.	 w	 odpowiednio	 oznakowanej	
kopercie	z	dopiskiem	„ZMIANA”.

11.17.	Koperty	oznakowane	dopiskiem	„ZMIANA”	zostaną	otwarte	
na	sesji	publicznego	otwarcia	ofert	przy	otwieraniu	koperty	
Wykonawcy,	 który	 wprowadził	 zmiany,	 i	 po	 stwierdzeniu	
poprawności	procedury	dokonania	zmian	zostaną	dołączone	
do	oferty.

11.18.	Wykonawca	 ma	 prawo	 przed	 upływem	 terminu	 składania	
ofert	wycofać	się	z	postępowania	poprzez	złożenie	pisem-
nego	powiadomienia	(wg	takich	samych	zasad	jak	wprowa-
dzenie	zmian)	z	napisem	na	kopercie	„WYCOFANIE”.

11.19.	Koperty	 oznakowane	 „WYCOFANIE”	 będą	 otwierane	 jako	
pierwsze.	 Oferty	 wycofane	 nie	 będą	 otwierane	 na	 sesji	
publicznego	otwarcia	ofert	i	zostaną	zwrócone	Wykonawcy.

11.20.	W	przypadku	nieprawidłowego	zaadresowania	lub	zamknię-
cia	koperty	Zamawiający	nie	bierze	odpowiedzialności	za	złe	
skierowanie	 przesyłki	 lub	 jej	 przedterminowe	 otwarcie.	
Oferta	taka	nie	weźmie	udziału	w	postępowaniu.

12. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  
 I OTWARCIA   OFERT

12.1.	Ofertę	 należy	 złożyć	 w	 siedzibie	 Zamawiającego	 do	 dnia	
……….....…….,	 do	 godz.	 ……….....…….,	 w	 Nadleśnictwie	
………………......…………..,	pokój	nr	…....……	.

12.2.	 Otwarcie	 ofert	 nastąpi	 dnia	 …….......…………	 o	 godz.	
……………....…..	 w	 Nadleśnictwie	…………………………..,	
pokój	nr	……………	.	

12.3.		Otwarcie	ofert	jest	jawne.
12.4.		Bezpośrednio	 przed	 otwarciem	 ofert	 Zamawiający	 poda	

kwotę,	 jaką	zamierza	przeznaczyć	na	sfinansowanie	zamó-
wienia	oraz	poszczególnych	Pakietów.

12.5.	 Podczas	 otwarcia	 ofert	 Zamawiający	 poda	 nazwy	 i	 adresy	
Wykonawców,	 a	 także	 informacje	 dotyczące	 ceny,	 terminu	

wykonania	 zamówienia	 i	 warunków	 płatności	 zawartych	 w	
ofertach.	Niezwłocznie	po	otwarciu	ofert	Zamawiający	zamie-
ści	te	informacje	na	stronie	internetowej.

12.6.		Ofertę	wniesioną	po	terminie	zwraca	się	po	upływie	terminu	
przewidzianego	 na	 wniesienie	 odwołania.	 Zamawiający	
niezwłocznie	 zawiadamia	Wykonawcę	 o	 złożeniu	 oferty	 po	
terminie.

12.7.		Wykonawcy	mogą	uczestniczyć	w	otwarciu	ofert.

13. SPOSÓB  OBLICZENIA  CENY

13.1.		Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 podać	 na	 formularzu	 oferty	
(załącznik	nr	1	do	SIWZ)	łączną	cenę	za	wszystkie	pozycje	
(prace)	przewidziane	w	Kosztorysie	Ofertowym	dla	Pakietu(ów),	
na	który(e)	składa	swoją	ofertę.

13.2.		Ceny	 jednostkowe	 za	poszczególne	 pozycje	 (prace)	wcho-
dzące	w	skład	Pakietu	powinny	być	podane	na	Kosztorysie	
Ofertowym.	Ceny	 jednostkowe	pokrywają	wszelkie	 koszty	 i	
ryzyka	Wykonawcy	 związane	 z	 realizacją	 danego	 Pakietu.	
Cena	 łączna	 wynikająca	 z	 Kosztorysu	 Ofertowego	 za	
poszczególne	 pozycje	 (prace)	 wchodzące	 w	 skład	 danego	
Pakietu	 powinna	 zostać	 przeniesiona	 do	 formularza	 oferty	
(załącznik	nr	1	do	SIWZ).

13.3.		Formularz	 oferty	 (załącznik	 nr	 1	 do	 SIWZ)	 oraz	 Kosztorys	
Ofertowy	(załącznik	nr	1A	do	SIWZ)	muszą	być	wypełnione	
odrębnie	dla	każdego	Pakietu,	na	którą	ofertę	składa	Wyko-
nawca.

13.4.		Cenę	łączną	należy	podać	w	złotych	w	kwocie	brutto	w	odnie-
sieniu	do	całego	przedmiotu	zamówienia	w	danego	Pakietu,	
z	 dokładnością	 do	 dwóch	 miejsc	 po	 przecinku	 (zgodnie	 z	
matematycznymi	zasadami	zaokrągleń)	wraz	z	wyszczegól-
nieniem	w	Kosztorysie	Ofertowym	(załącznik	nr	1A	do	SIWZ)	
zastosowanej	stawki	podatku	VAT.	

13.5.		Stawkę	podatku	od	towarów	i	usług	(VAT)	należy	uwzględnić	
w	wysokości	obowiązującej	na	dzień	składania	ofert.

13.6.		Określony	w	SIWZ	rzeczowy	zakres	przedmiotu	zamówienia	
oraz	postanowienia	wynikające	z	wzoru	umowy	załączonego	
do	 SIWZ	 stanowią	 podstawę	 do	 obliczenia	 cen	 jednostko-
wych	oraz	ceny	łącznej	wynikającej	z	oferty.

13.7.		Wykonawca,	 składając	 ofertę,	 obowiązany	 jest	 poinformo-
wać	Zamawiającego	(w	formularzu	oferty	–	załącznik	nr	1),	
czy	wybór	oferty	będzie	prowadzić	do	powstania	u	Zamawia-
jącego	 obowiązku	 podatkowego	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	
podatku	 od	 towarów	 i	 usług,	 wskazując	 nazwę	 (rodzaj)	
towaru	 lub	usługi,	 których	dostawa	 lub	 świadczenie	będzie	
prowadzić	 do	 jego	 powstania,	 oraz	 wskazując	 ich	 wartość	
bez	 kwoty	 podatku.	 Brak	 wskazania	 w	 formularzu	 oferty	
(załącznik	nr	1)	informacji,	czy	wybór	oferty	będzie	prowadzić	
do	 powstania	 u	 Zamawiającego	 obowiązku	 podatkowego	
zgodnie	z	przepisami	o	podatku	od	towarów	i	usług,	będzie	
uznawane	 jako	 informacja,	że	wybór	oferty	Wykonawcy	nie	
będzie	prowadzić	do	powstania	u	Zamawiającego	obowiązku	
podatkowego	zgodnie	z	przepisami	o	podatku	od	towarów	i	
usług.

14. OPISY  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY   
BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  
ORAZ  SPOSÓB  OCENY  I  PORÓWNANIA  OFERT

14.1.	 Przy	wyborze	ofert	w	każdym	Pakiecie	Zamawiający	będzie	
się	kierował	następującymi	kryteriami	oceny	ofert:
1)	Cena		 	 	 	 	 –	60%,
2)	Aspekty	społeczne	realizacji	przedmiotu	 
zamówienia		 	 	 	 –	20%,

3)	Samodzielna	realizacja	kluczowych	elementów	 
(części)	zamówienia	 						 	 –	20%.
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14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie doko-

nana przy zastosowaniu wzoru: 
                                         Cn 

C =                    x 100 pkt x 60%
                                         Co 

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co – cena oferty ocenianej.

 
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena 
łączna brutto podana w formularzu oferty dla danego 
Pakietu (załącznik nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli 
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z prze-
pisami 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 rozli-
czyć zgodnie z tymi przepisami.

2) W ramach kryterium „Aspekty społeczne realizacji przed-
miotu zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez 
Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania 
czynności z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu wcho-
dzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez 
osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu pracy. Zasady realizacji tego 
zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego 
niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stano-
wiącym załącznik nr 6 do SIWZ). We wzorze umowy 
(stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) zobowiązanie do 
wykonywania czynności z zakresu hodowli lasu i ochrony 
lasu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest okre-
ślane jako „Obowiązek Zatrudnienia”. 
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie 
zobowiązania umownego do wykonywania czynności z 
zakresu hodowli lasu i ochrony lasu wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrud-
nione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu pracy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do 
SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez 
Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego 
zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego 
kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie 
takie zobowiązanie, otrzyma 20 pkt. 

3) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczo-
wych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie 
przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego 
do wykonywania kluczowych elementów (części) zamó-
wienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samo-
dzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez 
udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowią-
zania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewyko-
nanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania 
kluczowych elementów (części) zamówienia, określo-
nych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez 
Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwy-
konawców, jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej 
Realizacji”. 
Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczegól-
nych Pakietów obejmują następujące czynności:
Pakiet I – …………………………………………………........,
Pakiet ……. – ….....…………………………………….……. .

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie 
zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji 
kluczowych części zamówienia w formularzu oferty (załącz-
nik nr 1 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty 
przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, będzie uznawane jako nieprzyjęcie 
takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach 
niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, 
który zaciągnie takie zobowiązanie, otrzyma 20 pkt.

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zosta-
nie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyska-
nych w ww. kryteriach oceny ofert. Kryteria wskazane w pkt 14.1. 
zostaną zastosowane we wszystkich Pakietach. Oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 punktów.

14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

14.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego 
Pakietu.

15. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,   
JAKIE  POWINNY  BYĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  
OFERT  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniej-
szą, zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania 

umowy; 
2) przedłożyć Zamawiającemu: 

– umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizo-
wane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,

– zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym 
szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla 
osób wskazanych w JEDZ, 

– dokumenty potwierdzające warunek posiadanego 
wykształcenia osób wskazanych jako osoby nadzoru-
jące w JEDZ,

– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie 
pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 
2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie pracy ze środkami 
chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) dla osób wska-
zanych w JEDZ,

– polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we 
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr ………… do SIWZ),

– umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do 
odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami 
(w przypadku Wykonawcy wykonującego zabiegi z 
użyciem środków chemicznych umowa musi obej-
mować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeter-
minowanych środków chemicznych, opakowań po nich 
itp.),

– umowy o pracę osób wykonujących czynności wcho-
dzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na 
pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wyko-
nanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1502 z późn. zm.).

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane 
jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie 
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zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawia-
jący przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-
nano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z 
uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich 
wprowadzenia.

16.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  
PRZYSŁUGUJĄCE  WYKONAWCY  W  TOKU   
POSTĘPOWANIA  O  ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zanie-
chaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie Ustawy.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5  
zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały prze-
słane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2. 
i 16.3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniają-
cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.

17. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić 
będzie ………% ceny łącznej wynikającej na daną część 
zamówienia. 

17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wyko-
nawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane.

18. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 1A – kosztorys ofertowy 
3. Załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 1C – opis technologii wykonawstwa prac leśnych
5. Załącznik nr 2 – wzór formularza jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia
6. Załącznik nr 3 – niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wyko-

nawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wyko-
nania zamówienia 

7. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przy-
należności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 – oświadczenie w sprawie braku podstaw wyklu-
czenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 
ust. 5 pkt 5 – 7 PZP

9. Załącznik nr 6 – wzór umowy.



25BILP 11/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….
                     (Nazwa i adres Wykonawcy)

…………………………………., dnia ……………………………. r.

OFERTA
 

Skarb Państwa –  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo ………………………….. 
ul. ………………………., ……-……  ……….......…………..

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie …………………….. w roku 
………….”, składamy niniejszym ofertę na Pakiet ……….. tego zamówienia:

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym Pakiecie oferujemy następujące wynagrodzenie brutto: ……………………………….. PLN. 
2. Wynagrodzenie zaoferowana w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto 

za poszczególne pozycje (prace) tworzące ten Pakiet.
3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepi-

sami o podatku od towarów i usług. 
 Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................................................................................… . 

 Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………… PLN.
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy 

wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom: 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………….......................................................................................................………… . 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..,  

e-mail: ……………………………………………………… .
9. Wykonawca zobowiązuje się/ nie zobowiązuje się* do wykonywania czynności z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy („Obowiązek Zatrudnienia” – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

10. Wykonawca zobowiązuje się/ nie zobowiązuje się* do realizacji do samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia 
określonych dla niniejszego Pakietu przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Obowiązek Samodzielnej 
Realizacji” – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………............................………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………….............................………………………………………………………………………………………………...,

……………………………………………………….............................…………………………………………………………………………...,

……………………………………………………………………………..............................……………………………………………………. .

         ……………..................…………….
                           (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1C do SIWZ

OPIS  TECHNOLOGII  WYKONAWSTWA  PRAC  LEŚNYCH

Załącznik nr 2 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ 
JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opubliko-
wano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane pod 
warunkiem, że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektro-
niczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłosze-
nia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [….], data [….], strona [….]. 
Numer ogłoszenia w Dz. U. S: [….] [….] [….] [….]/S [….] [….] [….] – […] [….] [….] [….] [….] [….] [….].

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz. U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawia-
jący muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 
informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 
poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane pod warunkiem, że wyżej wymieniony elektroniczny 
serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia 
tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić Wykonawca.

Tożsamość Zamawiającego3 Odpowiedź

Nazwa: [….]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [….]

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)5: [….]

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypeł-
nić Wykonawca.

1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stro-
nom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o 
zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, 
ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1. stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących 
Zamawiających.

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
5  Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja Odpowiedź
Nazwa: [….]
Numer VAT (jeżeli dotyczy):

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny 
krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma 
zastosowanie.

[….]

[….]

Adres pocztowy: [….]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[….]

[….]

[….]

[….]
Informacje ogólne Odpowiedź
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym  
lub średnim przedsiębiorstwem7? […] Tak […] Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone8: czy 
Wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 

Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii  
lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych  
lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 
[….] 
 
 
[….]

Jeżeli dotyczy, czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego 
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu [wstępnego] 
kwalifikowania)?

[…] Tak […] Nie […] Nie dotyczy

Jeżeli tak:

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać 
część VI: 
a) proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
 
b) jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę 
podać: 
 
c) proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu 
do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
 
d) czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?

a) [….] 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[….] [….] [….] [….] 

c) [….] 
 
 

d) […] Tak […] Nie

6  Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
7  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te 

informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób, 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
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Jeżeli nie:
 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części 
IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE, jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:
 
e) czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 
odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne  
i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy 
danych w dowolnym państwie członkowskim?
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

e) […] Tak […] Nie 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[….] [….] [….] [….]

Rodzaj uczestnictwa Odpowiedź
Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami11? […] Tak […] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
 
a) proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.):
 
b) proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 
c) w stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:

a) [….] 
 

b) [….] 

c) [….]
Części Odpowiedź
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia,  
w odniesieniu do której (których) Wykonawca zamierza złożyć ofertę: [….]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres/-y osoby (osób) upoważnionej/-ych do repre-
zentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, 
o ile istnieją

Odpowiedź

Imię i nazwisko  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: 

[….], 
[….]

Stanowisko/ Działający/-a jako: [….]
Adres pocztowy: [….]
Telefon: [….]
Adres e-mail: [….]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące 
przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

[….]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów Odpowiedź
Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu 
spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? 

[…] Tak […] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego doku-
mentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i 
podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicz-
nych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jako-
ści, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie 
robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.

11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, 
NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.

Podwykonawstwo Odpowiedź
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[…] Tak […] Nie
 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców: 
[….]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji 
wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), 
których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części, sekcja A i B, oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
udział w organizacji przestępczej13,
korupcja14,
nadużycie finansowe15,
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16,
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17,
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 
na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie 
podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy

Odpowiedź

Czy w stosunku do samego Wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby 
będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających  
lub nadzorczych Wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
Wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok  
z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 

[…] Tak […] Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[….] [….] [….] [….]19

13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej 
(Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym 
(Dz.U. L 192 z 31.07.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawia-
jącego) lub Wykonawcy.

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.06.2002, s. 3). Ta podstawa 

wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w 
art. 4 tejże decyzji ramowej.

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu 
z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.04.2011, s. 1).

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Jeżeli tak, proszę podać20:
 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6  
on dotyczy, oraz podać powód/-ody skazania;
 
b) wskazać, kto został skazany [ ....];
 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone  
w wyroku:

 

a) data: [….], punkt/-y: [….], powód/-ody: [….]  
 
 
b) [….] 

c) długość okresu wykluczenia [….] oraz punkt/-y, którego/-ych to 
dotyczy.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [….] 
[….] [….] [….]21

W przypadku skazania, czy Wykonawca przedsięwziął środki  
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[…] Tak […] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [….]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK 
NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne Odpowiedź
Czy Wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków 
dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę,  
jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

[…] Tak […] Nie

 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać:
 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy:
b) jakiej kwoty to dotyczy?:
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków?: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?
– proszę podać datę wyroku lub decyzji:
– w przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio  
   określona, długość okresu wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

d) czy Wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując 
płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu 
spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach 
narosłe odsetki lub grzywny?

Podatki Składki na ubezpieczenia 
społeczne

 

a) [….] 
b) [….] 

c1) […] Tak […] Nie
–     […] Tak […] Nie
[….]
[….] 
 
c2) [ …] 
 
d) [….] Tak [….] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [….]

a) [….] 
b) [….] 

c1) […] Tak […] Nie
[…] Tak […] Nie
[….]
[….] 
 
c2) [ …] 
 
d) [….] Tak [….] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [….]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków  
lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji)24: 

[….] [….] [….]

20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwzię-

tych środków. 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, 
KONFLIKTEM INTERESÓW 

LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane 
bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe 
może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zacho-
wania stanowiącego wykroczenie. 

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych

Odpowiedź

Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego  
i prawa pracy26?

[…] Tak […] Nie

Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności mimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? 
[…] Tak […] Nie
 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [….]

Czy Wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:
a) zbankrutował lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe 

albo likwidacyjne, lub
c) zawarł układ z wierzycielami, lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych  
i wykonawczych27, lub

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?

Jeżeli tak:
– proszę podać szczegółowe informacje:
– proszę podać powody, które mimo powyższej sytuacji umożli-

wiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zasto-
sowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynu-
owania działalności gospodarczej28:

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[….]
[….] 
 
 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

Czy Wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?
  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[…] Tak […] Nie 
 
 
[….]
Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? […] Tak […] Nie
 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [….]

Czy Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji?
 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[…] Tak […] Nie 
 
 

[….]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? […] Tak […] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [….]

25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE.
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie Wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a–f stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego 

prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy Wykonawcy są mimo to w stanie zrealizować zamówienie.
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy Wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów30 
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia?
 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[…] Tak […] Nie 
 
 

[….]
Czy Wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z Wykonawcą 
doradzał/-o instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu bądź był/-o w inny sposób zaangażowany/-e  
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 

[….]
Czy Wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem lub w której nałożone 
zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje  
w związku z tą wcześniejszą umową?
 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 
 

[….]
Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? […] Tak […] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [….]

Czy Wykonawca może potwierdzić, że: 
a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd  
przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów 
kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą  
lub podmiot zamawiający oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć 
na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne,  
które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia?

[…] Tak […] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE 
W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 

INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Odpowiedź
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu  
lub w dokumentach zamówienia?
 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu  
lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[….] [….] [….]31

W przypadku, gdy ma zastosowanie którakolwiek  
z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, 
czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? 
 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[…] Tak […] Nie 
 
 

[….]

30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A–D w niniejszej części) Wykonawca oświadcza, że:

a: OGÓLNE OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że Wykonawca może ograniczyć się 
do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: […] Tak […] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa  
w ogłoszeniu.

Kompetencje Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym  
lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy32:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[….] 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] […,] [….]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:
 
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia  
lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość 
świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
Wykonawcy?  
 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[…] Tak […] Nie
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy Wykonawca je posiada: […] 
[…] Tak […] Nie 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa  
w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu  
lub dokumentach zamówienia jest następujący:
 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący33:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [….], [….] [….] waluta 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów 
określonych w tym załączniku.

33  Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności 
gospodarczej objętym zamówieniem i określonym  
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia  
w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:
 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze  
i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący34:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
rok: [….] obrót: [….] [….] waluta 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [….], [….] [….] waluta 
 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

3) W przypadku, gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego  
lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, 
proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa Wykonawcy  
lub rozpoczęcia działalności przez Wykonawcę:

[….]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 określonych  
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
Wykonawca oświadcza, że aktualna/-e wartość/-ci  
wymaganego/-ych wskaźnika-ów jest/są następująca/-e:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36  
– oraz wartość): 
[….], [….]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego 
Wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:
 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę 
wskazać:

[….] [….] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
Wykonawca oświadcza, że:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona  
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[….] 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyma-
gają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty 
budowlane:
 
W okresie odniesienia38 Wykonawca wykonał następujące 
roboty budowlane określonego rodzaju: 
 
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania 
i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu  
lub dokumentach zamówienia): […] 

roboty budowlane: [….] 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych  
na dostawy i zamówień publicznych na usługi:
 
W okresie odniesienia39 Wykonawca zrealizował następujące 
główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju: 
Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:

liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu  
lub dokumentach zamówienia): […]

Opis  Kwoty  Daty  Odbiorcy

34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych 

dostaw lub usług.
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2) Może skorzystać z usług następujących pracowników 
technicznych lub służb technicznych41, w szczególności 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:

W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
Wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie 
robót:

[….] 
 
 

[….]

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych  
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące: 

[….]

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw  
i śledzenia łańcucha dostaw:

[….]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo 
– w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu:
 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli42 swoich 
zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych,  
a w razie konieczności także dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak również środków kontroli 
jakości?

 
 
 

[…] Tak […] Nie

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się:
 
a) sam usługodawca lub Wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):
 
b) jego kadra kierownicza:

 
 

a) [….] 
 
 

b) [….]
7) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie mógł 
stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:

[….]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy 
oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są 
następujące:

rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[….], [….] 
[….], [….] 
[….], [….]
 
rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[….], [….] 
[….], [….] 
[….], [….]

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi  
na potrzeby realizacji zamówienia:

[….]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia:

[….]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:
 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi 
towarzyszyć świadectwo autentyczności:
 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach 
przedstawi wymagane świadectwa autentyczności:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

 

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
[…] Tak […] Nie 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, lecz na których zdolności 
Wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku, gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu właściwy organ urzędowy państwa,  
w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

43 Należy zauważyć, że jeżeli Wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby 
realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:
 
Czy Wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia 
sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli 
jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność 
produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki 
dowodowe mogą zostać przedstawione:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

 

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 
 
 
[….] 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 
I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego

Odpowiedź

Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez Wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych?
 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać 
przedstawione:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 

[….] [….] 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego?
 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione:
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[…] Tak […] Nie 
 
 
 
 
[….] [….] 
 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandyda-
tów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, okre-
ślono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury 
ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego.
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Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów:
 
W przypadku, gdy wymagane są określone zaświadczenia  
lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę  
wskazać dla każdego z nich, czy Wykonawca posiada  
wymagane dokumenty:
 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów  
w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej44, 
proszę wskazać dla każdego z nich:

[….] 
 
 
 
[…] Tak […] Nie45 
 
 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [….] [….] [….]46

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany/-a/-i oficjalnie oświadcza/-ją, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany/-a/-i oficjalnie oświadcza/-ją, że jest/są w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje 
dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpo-
średnio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub 

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48 instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany/-a/-i oficjalnie wyraża/-ją zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w 

części I, sekcja A] uzyskał/-a/-o dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/
sekcję/punkt/-y, których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o 
udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis/-y: [….]

44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

……………………………………………………….

………………………………………………………..

………………………………………………………..
    (Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

………………………………, dnia ……………. r.

ZOBOWIĄZANIE  O  ODDANIU  WYKONAWCY   
DO  DYSPOZYCJI  NIEZBĘDNYCH  ZASOBÓW  
NA  POTRZEBY  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu …………………………………..……………………. z siedzibą w …………………………………………. oświadczam, 
ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:  
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie ………………………w roku………….” 
Pakiet …………….. (dalej: „Postępowanie”), tj. ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………… (dalej: „Wykonawca”), następu-
jące zasoby: 
– ………………………………………………………......................................................................................................……………….,

– …………………………………………………………......................................................................................................…………….,

– ………………………………………………………………......................................................................................................……….,

– …………………………………………………………………......................................................................................................…….,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................................................................................................…….. .

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… . 

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. . 

………......……………………….
                                                                                                                                                                                           (podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
                   (Nazwa i adres Wykonawcy)

……………………………………, dnia ……………….. r.

OŚWIADCZENIE   
O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie

usług leśnych w Nadleśnictwie ……………………… w roku…………….”, Pakiet ………..........................................................................…., 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….,

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………,

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej*.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. .

……...............………………………
                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
            (Nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………., dnia ………………. r.

OŚWIADCZENIE   
W  SPRAWIE  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA   

OKREŚLONYCH  W  ART.  24  UST.  1  PKT  15  i  22  PZP  
ORAZ  W  ART.  24  ust.  5  pkt  5–7  PZP

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie 
usług leśnych w Nadleśnictwie …………………......………. w roku …….........……….”, Pakiet …………, 
Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………...............................…………………………………………….,
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………....................................................................................................................................................................................…………,

oświadczam, że: 
– w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
– w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne;
– w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ogra-

niczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograni-
czenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

– w stosunku do osób wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

– w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynika-
jących z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

– Wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

                                                                                                                                             ………………………………..
                                                                                                                                                                                     (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 499
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 30 września 2016 r.

WZÓR UMOWY
Umowa nr ………………………………

W dniu ……………………….r. w ………………………………… pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem ……………………………………. z siedzibą 

w …………...................…………………, ul. ..........................................................................., ...... - ...........  …….......………………………,

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

reprezentowanym przez:

…………………………………………… – Nadleśniczego,

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

…………………………....................……………. z siedzibą w ……..……………………………………., 

ul. ………...................…………….. ……. - …….   …………………………………………………………,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ………………………………...........……… 

pod numerem ………………………………..,

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

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………...,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

lub 

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

p. ………………………………………………………. zam. w ………………………………,

ul. ………………………………………………………….,

……. - …….   …………………………………………………………,

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

działającą/-ym osobiście, 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,

lub 

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:

1)  p. ………………………..........……….....................................………… zam. w ………..............................………………………………, 

ul. ………………………………………………………………., …... - …...….   …..………………………...................…………………….., 

NIP ……………………………, REGON …………………………………………
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2)  p. ………………………..........……….....................................………… zam. w ………..............................………………………………, 

ul. ………………………………………………………………., …... - …...….   …..………………………...................…………………….., 

NIP ……………………………, REGON …………………………………………

3)  p. ………………………..........……….....................................………… zam. w ………..............................………………………………, 

ul. ………………………………………………………………., …... - …...….   …..………………………...................…………………….., 

NIP ……………………………, REGON …………………………………………

reprezentowanymi przez …………………………………………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………… r., 

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na ………………………………….. nr ………………… na Pakiet …………… przeprowadzonym w trybie ………………………… 

(„Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na wykonaniu zamówienia 
pn. …………………………………………….. („Przedmiot Umowy”).

2. Opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Postępo-
wania („SIWZ”). SIWZ stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Wskazana w SIWZ ilość prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wyko-
nania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkol-
wiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wska-
zany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 9 ust 1 i 2. 

4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, 
regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak też odpowiednimi normami. Wykaz obowią-
zujących regulacji zawiera SIWZ. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez 
FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wyko-
nawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ 
(„Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich 
zlecenie.  

7. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 9 ust 1.
8. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zama-
wiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, 
jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy w zakresie, w jakim pożar uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy oraz do bezzwłocznego zaalarmowania o powyższych 
zdarzeniach Straży Pożarnej, Przedstawiciela Zamawiającego oraz Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. 

10. Wykonawca obowiązany jest do wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie istniejącego zagrożenia powstałego na skutek 
pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia pożarzyska i udziału w akcji gaśniczej. Koszty związane z ww. czynno-
ściami pokrywa Zamawiający. 

§ 2
Zlecanie prac

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiają-
cego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia 
objętych odbiorami częściowymi. Wykonaniem Zlecenia w zakresie dotyczącym danej lokalizacji jest wykonanie zabiegu określonego 
w Zleceniu w tej lokalizacji. Podana w zleceniu ilość surowca drzewnego przewidywanego do pozyskania i zrywki jest jedynie wielko-
ścią szacunkową. Uznaje się, że wykonanie zlecenia z zakresu pozyskania i zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie zreali-
zowania przez Wykonawcę wszystkich prac objętych zleceniem i wypełnienia wszystkich wymogów opisanych w SIWZ. 
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2. Zamawiający dołoży starań, aby wartość prac będących przedmiotem Zleceń w zakresie zrywki i pozyskania przypadających do wyko-
nania w miesiącu trwania Umowy nie przekroczyła 20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, co nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy określonym w ust. 10. 
4. Informacje o wystawieniu Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego, telefonicznie na 

numer………………………, pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………….. lub faxem na numer……………………. Zama-
wiający przekaże Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi każdorazowo przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie. 

5. Wezwania do przyjęcia Zlecenia będą przekazywane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że Przedstawiciele Zama-
wiającego i Wykonawcy zgodnie postanowią inaczej.

6. Zlecenie stanowi zarazem protokół przekazania powierzchni, na których wykonywane są prace będące przedmiotem Zlecenia. Od 
momentu przekazania powierzchni Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 
na przekazanej powierzchni. 

7. Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek prac 
objętych Przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku konieczności natychmiastowego zlecenia prac Przedstawiciel Zamawiającego może przekazać Zlecenie telefonicznie 
na numer ………………… . Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w sposób, o którym mowa w ust. 4.

9. Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego przekazaniu, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności.
10. Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich znanych 

mu przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Zlecenia. 
11. Zamawiający jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji przedmiotu Zlecenia, wstrzymania realizacji lub odwołania realizacji 

Zlecenia w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży 
drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych. 

12. Jeżeli Wykonawca:
1) pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 5, 
bądź
2)  nie rozpoczyna prac lub opóźnia się z ich realizacją tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła wykonać je w terminie okreś- 

lonym w Zleceniu,
 – to wówczas Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo powierzyć wykonanie prac stanowiących przedmiot Zlecenia 

na koszt Wykonawcy osobie trzeciej („Wykonanie Zastępcze”).

§ 3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia …………….. r. do dnia ……………... r. 
2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy po przekazaniu mu Zleceń przez Przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 4 

lub 8 Umowy. Termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo w Zleceniu.
3. Zamawiający dołoży starań, aby udzielać Zleceń zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Umowy. Strony niniejszym potwierdzają sobie wzajemnie, iż informacje o pracach wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy przypadających na poszczególne okresy wskazane w ramowym harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy mają charakter 
szacunkowy i mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach. 

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:
1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o plano-

wanym zmniejszeniu zakresu prac objętych Zleceniami oraz o zamiarze skorzystania z Opcji;
3) przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na terenie, na którym 

Przedmiot Umowy będzie wykonywany; Wykaz zagrożeń stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
4) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę;
5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;
6) udzielić Wykonawcy – na jego wniosek – pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do 

wykonania Przedmiotu Umowy (np. w związku z zajęciem pasa drogowego, prace w obrębie linii energetycznych).

§ 5
Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami 
i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SIWZ. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody mate-
rialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, 
przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, urządzenia, maszyny itp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.
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5. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób 
trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji 
Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SIWZ) wyraźnie 
wskazano odmiennie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu 
Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami 
obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zapisami Zlecenia lub uznaną wiedzą leśną.

9. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy 

w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimali-

zację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
2. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do 

realizacji Przedmiotu Umowy, będą:
1) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania; 
2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia 

osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace;
3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji itp., o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifi-
kacje.

4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa  
w ust. 2 i 3. 

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność materialną z obowiązkiem rozliczenia się lub zwrotu za powierzone mu składniki majątkowe, 
przyjęte przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Przyjęcie składników majątkowych będzie każdorazowo potwierdzane 
dokumentem (protokołem) wydania składników majątkowych. Materiały niezużyte w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązuje się zwrócić w terminie do 3 dni roboczych od odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji którego zostały powie-
rzone. Wykonawca obowiązany jest pokryć wszelkie szkody Zamawiającego, powstałe na skutek niedoboru, zniszczenia lub uszko-
dzenia powierzonych składników majątkowych. Zamawiający jest uprawniony roszczenie odszkodowawcze, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, potrącić z Wynagrodzenia lub zaspokoić z Zabezpieczenia.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywa-
nych prac. 

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie 
(„Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym Zleceniem.

3. W zakresie, w jakim: 
1) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czyn-
ności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);

2) Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do wykonywania czynności z zakresu hodowli 
lasu i ochrony lasu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

– Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również 
poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1 i 2 przez podwykonawców. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
umowy o pracę osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrud-
nienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zama-
wiającemu umowy o pracę dla tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę dla osób realizujących 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim,  stanowi 
przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możli-
wość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wyma-
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gane uprawnienia, jak wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca 
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrud-
nienia, a jeżeli przyjął takie zobowiązanie, także z Obowiązku Samodzielnej Realizacji 

8. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posia-
dają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, 
które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 
potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania 
zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 13 
Umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istnieją-
cych na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony 
indywidualnej, oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobie-
gawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

10. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.
11. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przy-

padku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w 
tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

§ 8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej 
realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia, o którym mowa w ust. 3. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy 
pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie reali-
zacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres 
prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy 
przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących: 
1)  zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego; 
2)  dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego;
3)  sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca;
4) umów o pracę dla personelu podwykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać Przedmiot Umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie Postępowania.

3. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykony-
wania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, że samo-
dzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”). 

§ 9
Odbiory

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed-
miotem odbioru będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia,  
a w przypadku prac z zakresu pozyskania – również jego część. 

2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Zasady odbioru prac dla poszczególnych prac określa 
SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie prac stanowiących przedmiot Zlecenia, a w przy-
padku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna także zakończenie prac na danej pozycji Zlecenia. Odbiór pozyskanego i zerwanego 
drewna może odbywać się sukcesywnie i nie wymaga zgłoszenia.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającemu w formie pisemnej osobiście, faxem lub 
pocztą elektroniczną na numery lub adresy wskazane w § 17.

5. W przypadkach uzgodnionych uprzednio z Przedstawicielem Zamawiającego lub w przypadkach wskazanych w Zleceniu zgłoszenie, 
o którym mowa w ust. 3, zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającemu ustnie lub telefonicznie na numer wskazany w § 17. 
Zgłoszenie przekazane ustnie lub telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w sposób, o którym mowa w ust. 4.

6. Jeżeli Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie zgłosi Zamawiającemu o zakończeniu prac stanowiących przedmiot 
Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna także zakończenia prac na danej pozycji Zlecenia, Zamawiający 
jest uprawniony wezwać Wykonawcę do natychmiastowego dokonania zgłoszenia, a w przypadku braku reakcji na takie wezwanie do 
dokonania odbioru w zakresie przez siebie określonym. 

7. Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania zgło-
szenia, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca może wziąć udział w odbiorze. Brak obecności Przedstawiciela Wykonawcy nie uniemoż-
liwia dokonania odbioru przez Zamawiającego

8. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 1 pkt 2.  
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odebrania prac wykonanych wadliwie. Po 
upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może:
1) naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 13 Umowy, albo
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia lub jego części w sposób wolny od wad lub usterek, 

a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy; 
3) i w każdym z przypadków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach 

Wykonania Zastępczego.
9. Odbiór prac będzie dokumentowany:

1) w przypadku dokonywania odbioru części prac z zakresu pozyskania drewna – Rejestrem Odebranego Drewna (będącym podstawą 
do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót);

2) w przypadku dokonywania odbioru części prac z zakresu zrywki drewna – Kwitem Zrywkowym, a w przypadku podwozu – kwitem 
podwozowym (będącym podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót);

3) w przypadku zakończenia prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej pozycji cięć – sporządzonym przez Wykonawcę 
Protokołem Zwrotu Pozycji, z zastrzeżeniem, iż sporządzanie Protokołu Zwrotu Pozycji nie jest wymagane w przypadku realizacji 
cięć przygodnych; 

4) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1–3 – Protokołem Odbioru Robót.
10. Protokół Zwrotu Pozycji oraz Protokół Odbioru Robót stanowi protokół zwrotu powierzchni, na których wykonywane były prace będące 

przedmiotem Zlecenia. 
11. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych nieprawidłowości (wad) lub szkód 

wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie następowała na piśmie. 
12. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym Zamawiający może potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10
Wysokość wynagrodzenia

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 2, wstępnie okre-
ślone na podstawie Oferty na kwotę ………………. zł brutto, tj. ………………… zł netto. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa  
w zdaniu poprzednim, stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”). 

2. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot udzielonych Zleceń obliczane będzie na podstawie 

ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie. 
4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień  

§ 11 ust. 5. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty 
związane z ich wykonaniem. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie starannością potwierdzone w Protokołach 
Odbioru Robót, o których mowa w § 9 ust. 9. 

6. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie 
Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodo-
wania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez 
Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.

§ 11
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 3, płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na 
podstawie faktury. 

2. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie cen jednostkowych za poszcze-
gólne prace oraz ilości wykonanych prac. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru robót wskazane w § 9 ust. 9.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień 
dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę 

trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
7. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia 

Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpo-
wiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wyso-
kości …….% Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 
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3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy 
i uznaniu jej za należycie wykonaną. W przypadku niewykonania Zlecenia do upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac objętych Zleceniem. 

4. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie 
Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów 
Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

§ 13
Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących  kar umow-
nych:
1) za zwłokę w realizacji prac na danej pozycji objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego w Zleceniu – w wysokości 1% 

wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, liczonej za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2. 

 Wartość prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, będzie określana 
powykonawczo na podstawie wartości wynikającej z dokumentów, za pomocą których będzie dokumentowany odbiór;

2) za zwłokę w zwrocie powierzchni, na której w terminie wskazanym w Zleceniu zrealizowane zostało Zlecenie z zakresu pozyskania 
drewna, lecz Wykonawca nie dokonał zwrotu tej powierzchni – w wysokości …………. zł, liczonej za każdy rozpoczęty dzień  
zwłoki;

3) za każdy przypadek wykonania prac objętych Zleceniem w sposób sprzeczny z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub Zlecenia, 
stwierdzony podczas odbiorów, w stosunku do którego nie jest możliwe usunięcie nieprawidłowości – w wysokości 50% wartości 
brutto zleconych prac na danej pozycji objętej zleceniem, na której stwierdzono nieprawidłowość; 

4) w przypadku uszkodzenia drzew podczas zrywki w ilości większej niż 5% drzew pozostających po zabiegu, a w przypadku pielęgno-
wania gleby w uprawach, w ilości większej niż 3% drzew pozostających po zabiegu na pozycji objętej przedmiotem Zlecenia – w 
wysokości 10% wartości brutto prac na danej pozycji. 

 Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm2, natomiast przez uszko-
dzenie drzewa podczas pielęgnacji upraw rozumie się ścięcie pędu głównego.  

 Wielkość procentowa drzew uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach  
20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku 
braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na 
powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem);  

5) w przypadku wykonywania ścinki pilarką wadliwą techniką – w wysokości 10% wartości brutto prac za każdą pozycję cięć ze stop-
niem wadliwych pni większym niż 20%. 

 Wielkość procentowa wadliwych pni zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, 
wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji wad (w przypadku braku możli-
wości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni 
wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem);

6) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 5000 zł, z zastrzeżeniem postanowień 
pkt 7 poniżej; 

7) w stosunku do Wykonawcy, który na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ zobowiązał się do wykonywania czynności 
z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, za każdy kolejny przypadek naruszenia w stosunku do tych czynności 
Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, odpowiadającego 
wartości procentowej kryterium oceny ofert „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” określonej w SIWZ;

8) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości 5000 zł;
9) każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w § 9 ust. 1, odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych 
elementów (części) zamówienia” określonej w SIWZ;

11) za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w 
wysokości 2000 zł;

12) za każdy przypadek niezastosowania mat pochłaniających olej i paliwo w miejscu tankowania pilarek, chyba że Wykonawca zamiast 
mat stosuje kanistry z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (prze-
lanie) podczas tankowania pilarki – w wysokości 100 zł; 

13) za każdy przypadek braku zestawu do pochłaniania oleju, które znajdują się na wyposażeniu urządzeń mechanicznych (harwe-
sterów, forwarderów, ciągników itd.) – w wysokości 200 zł.

2. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze prac na danej 
pozycji objętej Zleceniem – w wysokości 1% wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Zamawia-
jący pozostaje w zwłoce z odbiorem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia.

4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umow-
nych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

5. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia 
okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
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§ 14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doty-
czącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż …………….. zł.

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny doku-
ment potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz  
z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed 
dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
1) odstąpić od Umowy;
2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wyna-

grodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

§ 15 
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę nie mniejszą niż łączną co najmniej 20 000 zł,
2) dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego dotyczących 

sposobu lub terminu wykonywania prac,
3) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10% Wartości Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy w części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o 
odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie 
o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 ust. 1.
4. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po 

odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do 
odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia. 

5. 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 części w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 16
Zmiana Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania 

przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w mini-
malnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią 
okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca ani Zamawiający; 

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy wystąpi co najmniej 
jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wyko-
naniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa,

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu 
Umowy oraz niepowodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wyko-
nywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany; 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania 
odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego; 

4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą 
podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez 
siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy;

5) w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka 
konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum; 

6) dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub 
sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do 
prawidłowej realizacji Umowy; 
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7) ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia.

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 17
Porozumiewanie się Stron

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
faxem, chyba że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną 
lub faksem.

2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający:
Adres:    
………………………………………………………………....………….
Telefon:      
…………………………………………………………………....……….
Fax:       
…………………………………………………………………….....……
E-mail:       
………………………………………………………………...………......
Wykonawca:
Imię i Nazwisko:  
……………………………………………………………………….........
Adres:     
……………………………………………………………………….........
Telefon:   
……………………………………………………………………….........
Fax:   
……………………………………………………………..............…………
E-mail:   
……………………………………………………………………..................

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Zamawiający powiadomi o osobach uprawnionych z jego strony do zlecania prac, kontroli i nadzoru ich wykonania oraz odbioru prac 

objętych przedmiotem Zleceń („Przedstawiciel Zamawiającego”). Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, 
pocztą elektroniczną lub faxem.

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia, uczestnictwa w odbiorach prac jest 
…………………………………………….. .

6. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiają-
cego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem. 

§ 18
Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpo-
średnie negocjacje.

2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór 
zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności 

zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 – SIWZ;
2) Załącznik nr 2 – Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest Umowa;
3) Załącznik nr 3 – Oferta;
4) Załącznik nr 4 – ramowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy. 
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DECYZJA NR 501
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 października 2016 r.

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników 

GD.001.18.2016
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okolicz-
ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP 
– postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 10 października 2016 r., z moim udziałem i moich 

zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 
8.00 naradę kierowników. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników 
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;

2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP; 
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Gene-

ralnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez 
niego wskazany);

7) przewodniczący organizacji związkowych działających w 
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym 
zainteresowani.

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 505
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie nadania sztandaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

GS.0210.3.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach2, zwanej dalej ustawą  
o lasach, mając na względzie, że uprawnionym obszarem działal-
ności LP są m.in. przedsięwzięcia w zakresie miękkiego rozwoju, 

obejmującego w szczególności kształtowanie wizerunku i szeroko 
rozumianą promocję, a także, że znak Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe podlega ochronie, a sztandar 
jednostki organizacyjnej PGL LP sygnowany tym znakiem, jako 
insygnium Lasów Państwowych stanowiącym symbol honoru  
i tradycji polskiego leśnictwa, a jednocześnie dobro majątkowe  
– zarządzam, co następuje:

1  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2  Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach  stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).
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§ 1
W uznaniu zasług Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Łodzi nadaję prawo używania sztandaru, będącego symbolem 
historii, tradycji oraz ofiarnej pracy w służbie polskim lasom.

§ 2
1. Sztandaru używa się dla podkreślenia podniosłego charakteru 

uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych, religijnych, 
patriotycznych i firmowych.

2. Obowiązkiem każdego leśnika jest otaczanie sztandaru czcią i 
szacunkiem.

§ 3
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi 

określa regulamin i zasady użytkowania sztandaru, mając na 
względzie § 2 decyzji.

§ 4
Zatwierdzam wzór graficzny sztandaru RDLP w Łodzi, który 

stanowi zał. nr 1 do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy 
– przyp. red.).

§ 5
Akt nadania sztandaru stanowi zał. nr 2 niniejszej decyzji. 

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.     
                    
                                                                                          

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH                                                                                                   

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 507
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 10 października 2016 r.

 
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami 

Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów o zasięgu krajowym

GD.001.18.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP 

oraz dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 
zakładów o zasięgu krajowym przyjmuję ustalenia z narady, która 
odbyła się w dniu  10 października 2016 r., zawarte w załączniku nr 1 
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP, dyrektorów Regio-
nalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów o zasięgu krajo-
wym, funkcjonujących jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 508
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie delegowania zadań do jednostek organizacyjnych PGL LP 
realizowanych w ramach projektu rozwojowego pt. „Pozyskanie koncesji 

na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej 
ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP”

OS.011.13.5.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 13  
ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
Powierzam kierownikom poniższych jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych do wykonania zadania wynikające z harmo-
nogramu realizacji projektu rozwojowego pt. „Pozyskanie konce-
sji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej 
ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP” i jednocześnie czynię 
odpowiedzialnych za ich terminową realizację w poniższy sposób:

1. Kierownikowi Projektu – Piotrowi Adamskiemu, pracow-
nikowi Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów 
Państwowych w Bedoniu zadanie:
a. Inwentaryzacji złóż kopalin własności nieruchomości 

gruntowej zakończonej stworzeniem „Bazy złóż kopalin 
własności nieruchomości gruntowej występujących na 
gruncie w zarządzie PGL LP”, a następnie bieżącej aktu-
alizacji bazy;

b. Koordynacji działania udostępniania (dzierżawy) niektó-
rych gruntów w zarządzie PGL LP na potrzeby poszuki-
wania i eksploatacji złóż przez  podmioty zewnętrzne, w 
szczególności Spółek Skarbu Państwa, w których SP 
reprezentowany jest przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych;

c. Konsultacji w zakresie wykorzystania przez jednostki 
będące stronami Porozumienia Ramowego w zakresie 
zadania „wydobywanie i eksploatacja kopalin ze złóż 
pospolitych” bazy złóż kopalin własności nieruchomości 
gruntowej występujących na gruncie w zarządzie PGL LP;

d. Koordynacji wyboru obszarów złóż kopalin do rozpo-
znania;

e. Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP 
procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących 
zakładów górniczych;

f. Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istnie-
jącej informacji geologicznej;

g. Koordynacji procesu przygotowania dokumentacji do prze-
kazania gruntu, na którym prowadzona będzie działalność 
wydobywania kopalin przez zakład we współpracy z nadleś- 
nictwami i DGLP;

h. Opracowania podręcznika procedur „Wydobywanie kopalin 
własności nieruchomości gruntowej ze złóż położonych na 
gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się 
o koncesję przez jednostki PGL LP”;

i. Organizacji narady/konferencji upowszechniającej projekt.

2. Kierownikowi Zespołu Składnic Lasów Państwowych w 
Siedlcach zadanie:
a. Wyboru obszarów złóż kopalin do rozpoznania;
b. Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP 

procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących 
zakładów górniczych;

c. Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istnie-
jącej informacji geologicznej;

d. Zlecenia przygotowania projektu robót geologicznych na 
wybrane obszary celem rozpoznania złoża i uzyskania 
jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji 
geologicznej oraz wykonania prac rozpoznania (zasobów 
złoża) wraz z wyceną kopalin w złożu;

e. Oceny zasobów przemysłowych w rozpoznanym złożu;
f. Stworzenia planu uruchomienia i prowadzenia zakładu 

górniczego ze szczególnym uwzględnieniem: wielkości 
niezbędnych zasobów ludzkich i środków pracy adekwat-
nych do wielkości i sposobu planowanego wydobywania 
kopaliny;

g. Współpracy w procesie przygotowania dokumentacji do 
przekazania gruntu, na którym prowadzona będzie działal-
ność wydobywania kopalin przez zakład;

h. Przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym wystą-
pienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, o ile będzie wymagana;

i. Przygotowania i złożenia dokumentacji wnioskowej 
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin oraz 
uzyskania decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopalin ze 
złoża w co najmniej dwóch lokalizacjach.

3. Kierownikowi Zakładu Transportu i Spedycji Lasów 
Państwowych w Giżycku zadanie:
a. Wyboru obszarów złóż kopalin do rozpoznania;
b. Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP 

procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących 
zakładów górniczych;

c. Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istnie-
jącej informacji geologicznej;

d. Zlecenia przygotowania projektu robót geologicznych na 
wybrane obszary celem rozpoznania złoża i uzyskania 
jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji 
geologicznej oraz wykonania prac rozpoznania (zasobów 
złoża) wraz z wyceną kopalin w złożu;

e. Oceny zasobów przemysłowych w rozpoznanym złożu;
f. Stworzenia planu uruchomienia i prowadzenia zakładu 

górniczego ze szczególnym uwzględnieniem: wielkości 
niezbędnych zasobów ludzkich i środków pracy adekwat-
nych do wielkości i sposobu planowanego wydobywania 
kopaliny;

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, ze „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowy został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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g. Współpracy w procesie przygotowania dokumentacji do 
przekazania gruntu, na którym prowadzona będzie działal-
ność wydobywania kopalin przez zakład;

h. Przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym wystą-
pienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, o ile będzie wymagana;

i. Przygotowania i złożenia dokumentacji wnioskowej 
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin oraz 
uzyskania decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopalin ze 
złoża w co najmniej jednej lokalizacji.

§ 2
Terminy wykonania powierzonych zadań zostały zamieszczone 

w części C6 „Harmonogram realizacji projektu” karty projektu, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 3
Wykonanie powierzonych zadań będzie finansowane w okre-

sach i kwotach zgodnych z częścią D3. „Montaż finansowy” zatwier-
dzonej karty projektu rozwojowego. Płatności dokonywane będą w 
oparciu o dokumenty księgowe sporządzane w okresach miesięcz-
nych.

§ 4
Zasady rozliczania i sprawozdawczości wynikające z powierzo-

nych zadań powinny być realizowane zgodnie z zarządzeniem  
nr 40 z dnia 1 września 2016 r.  

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 509
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie informowania i konsultacji wydzierżawiania gruntów leśnych 
na cele wydobywania kruszyw naturalnych przez podmioty zewnętrzne

OS.011.13.6.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 13  
ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się obowiązek informowania i konsultacji zgód 

wydawanych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych w oparciu o zapis art. 394 ustawy o lasach z 
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w przypadku, 
kiedy wydzierżawiany grunt służyć ma wydobywaniu kruszyw 
skalnych.

2. Wprowadza się również obowiązek bieżącej aktualizacji bazy 
złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej występujących 
na gruncie w zarządzie PGL LP wg zestawienia stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy 
– przyp. red.). Niniejszej aktualizacji dokonują regionalne 
dyrekcje Lasów Państwowych.

3. Obowiązki powyższe wynikają z założeń projektu rozwojowego 
Lasów Państwowych pt. „Pozyskanie koncesji na eksploatację 
kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obsza-
rach w zarządzie PGL LP” przyjętego do realizacji Decyzją  
nr 481 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
7.09.2016 r. 

4. Konsultacje, o których mowa w pkt 1, należy prowadzić z Kierowni-
kiem Projektu, któremu do końca każdego kwartału należy również 
przekazywać zaktualizowaną bazę, o której mowa w pkt 2.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, ze „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowy został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

4 Przepis art. 39 ustawy o lasach stanowi, że lasy, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być za zgodą 
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wydzierżawione przez nadleśniczego, z zachowaniem celów i zadań gospodarki leśnej określonych w planie 
urządzenia lasu. Inne nieruchomości, o których mowa w art. 4 ust. 3, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być wydzierżawiane i wynajmowane przez 
nadleśniczego za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 511  
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 października 2016  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa 
realizacji 2 usług badawczych dotyczących leśnego materiału podstawowego

OR.5001.33.1.2016

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację dwóch niżej wymienionych usług badawczych należy 

zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonymi 
poniżej okresami i kosztami ich realizacji oraz na warunkach, 
które zostaną określone  w umowach:
1.1. „Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podsta-

wowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez 
testowanie potomstwa”:
a) okres realizacji badań: 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 750 000 zł brutto,  w tym na 

2016 r.  – 608 000 zł brutto.

1.2. „Selekcja, tworzenie i utrzymanie leśnego materiału podsta-
wowego na właściwym poziomie ilościowym i jakościowym 
na potrzeby odnowień i zalesień w Lasach Państwowych”:
a) okres realizacji badań: 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 2 500 000 zł brutto, w tym na 

2016 r. – 380 000 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. usług badawczych wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleś- 
nictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1.  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu  (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień, oraz 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 512
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie nadania Zakładowi Informatycznemu Lasów Państwowych
imienia Stanisława Kostki Wisińskiego

OR.013.32.2016

Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. 2015 poz. 2100 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu zadań, 
wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych określonych w art. 33 ust 3 pkt 1a3, a także w wykonaniu zadania 
określonego w § 294 Statutu LP, zarządza się, co następuje:

§ 1
Z dniem 18 października 2016 r. nadaje się Zakładowi Informa-

tyki Lasów Państwowych imię Stanisława Kostki Wisińskiego.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33. ust 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych przy pomocy dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych.

2  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3  Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje 
oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym.

4 § 29 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny ustala wykaz zakładów obejmujący: nazwę zakładu, siedzibę zakładu, określenie organu, któremu zakład został 
podporządkowany, i wprowadza zmiany do wykazu. Wykaz i wprowadzone do wykazu zmiany Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych.

DECYZJA NR 513 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 października 2016  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Łączności – Państwowemu Instytutowi Badawczemu realizacji usługi badawczej  
pod nazwą „Opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia modernizacji ogólnokrajowej  

sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby leśnictwa i otoczenia”

OR.5001.32.2.2016

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu 
zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach3, 
mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komi-
sji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje: 

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie, wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień, oraz 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie koncepcji 

budowy i wdrożenia modernizacji ogólnokrajowej sieci radioko-
munikacji ruchomej lądowej na potrzeby leśnictwa i otoczenia” 
należy zlecić Instytutowi Łączności – Państwowemu Instytutowi 
Badawczemu zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami 
realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  w 
umowie:
a) okres realizacji badań – około 14  miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 510 450 zł brutto,  w tym na 2016 r. 

– 307 500 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleś- 
nictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 514
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników 
z udziałem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

i jego zastępców,  dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
naczelników Wydziałów Gospodarki Drewnem regionalnych dyrekcji 

Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz naczelników 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

ZM.0050.4.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe  (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach  – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 7 listopada 2016 r., z moim udziałem i udziałem 

moich zastępców oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych, naczelników Wydziałów Gospodarki 
Drewnem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleś-
niczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, na godzinę 11.00 do Centrum Kongresowego 
Targi Kielce S.A, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, zwołuję pod 
moim przewodnictwem Krajową Naradę Leśników, zwaną 
dalej naradą. 

2. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zapro-
szone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym 
zakresie.  

§ 2
1. Celem narady jest zapoznanie jej uczestników z bieżącą sytu-

acją Lasów Państwowych oraz zasadami sprzedaży drewna 

prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe.

§ 3
1. Prowadzenie narady powierzam rzecznikowi prasowemu Lasów 

Państwowych.
2. Ustala się następujący harmonogram przebiegu narady:

1) godz. 10.30 – 11.00 – rejestracja gości,
2) godz. 11.00 – 13.30 – wystąpienia i prezentacja Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych,
3) godz. 13.30 – 14.30 – dyskusja,
4) godz. 14.30 – 15.30 – obiad i spotkania kuluarowe.

§ 4
1. Prace logistyczne dotyczące organizacji narady powierzam 

dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
2. Prace logistyczne obejmują:

1) wynajem Centrum Kongresowego Targi Kielce S.A. w dniu 
7.11.2016 r., w tym:
a) sali konferencyjnej,
b) sali VIP,
c) foyer,
d) parkingów;

1  Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrek-
tor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3  Przepis art.  33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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2) aranżację miejsca narady i sali konferencyjnej;
3) zapewnienie obsługi audiowizualnej narady;
4) rejestrację video narady na potrzeby leśnej telewizji;
5) zabezpieczenie i oznakowanie dojazdu oraz parkingów dla 

uczestników narady (we współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwem Kielce).

§ 5
1. Biuro Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 

wystosuje pismo zapraszające do uczestników narady, którego 
załącznikiem będzie decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego LP 
w tej sprawie.

§ 6
1. Koszty wynajęcia miejsca organizacji narady (w tym: wynajęcia 

sali konferencyjnej, sali VIP, foyer, parkingów, wyżywienia 
uczestników) pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych.

2. Koszty oprawy audiowizualnej oraz promocji narady (w tym 
aranżacji miejsca narady oraz sali konferencyjnej) pokryje 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach planu 
finansowo-gospodarczego Centrum Informacyjnego Lasów 
Państwowych.

3. Koszty transportu oraz ewentualnych noclegów uczestników 
narady uregulują właściwe jednostki LP w ramach delegacji.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA  NR  515
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października  2016 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

EP.0300.2.20.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wynikającego z  § 6 ust. 3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 

rok 2017 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:

 Białymstoku   Szczecinie
 Katowicach   Szczecinku
 Krakowie  Toruniu

 Krośnie  Wrocławiu
 Lublinie  Zielonej Górze
 Łodzi  Gdańsku
 Olsztynie Radomiu
 Pile  Warszawie
 Poznaniu
 

obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP następujące tabele:
1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1). (Załączników nie druku-

jemy – przyp. red.).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagra-

nicznych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa wraz z 
obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży drewna 
(zał. 2).

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3).

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4).
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. 5).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe  (zał. 6).

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzy-
manie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organi-
zacyjną RDLP) (zał. 7).

§ 2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowa-

nia planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR  516
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP.0300.2.21.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r.  Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wynikającego z  § 6 ust. 3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrek-

cji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2017, stanowiące załącznik 
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”. 
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DECYZJA NR 517
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia  prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym

EP.0300.2.22.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r.  Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, ustalam, 
co następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 

rok 2017 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych  w Warszawie,
Leśnego Banku Genów Kostrzyca,
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych     
   w Bedoniu,

Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,

obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu, następujące tabele:
1.  Przychody, koszty,wynik (zał. 1).
2.  Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicz-

nych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa wraz z obowiąz-
kowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży drewna (zał. 2).

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).
5. Działalność zakładu (zał. nr 8). (Załączników nie drukujemy – 

przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.

DECYZJA  NR  518
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018–2021 dla Lasów Państwowych

EP.0300.2.24.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych określonego m.in. w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu 
PGL LP, ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018–2021, 

stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie druku-
jemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Wejherowo
Kolkowo
222w

Rybno
Gniewino
Rybno, ul. Leśna 11/1
84-250 Gniewino

273/1
GD1W/00045194/0
1238
(udział 457/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony

2. Wejherowo
Kolkowo
222w

Rybno
Gniewino
Rybno, ul. Leśna 11/2
84-250 Gniewino

273/1
GD1W/00045194/0
1238
(udział 334/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony

3. Wejherowo
Kolkowo
222w

Rybno
Gniewino
Rybno, ul. Leśna 11/3
84-250 Gniewino

273/1
GD1W/00045194/0
1238
(udział 209/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony

4. Lipusz
Sulęczyno
125w01, r01

Sucha
Sulęczyno
Nowe Pole 22/1
83-320 Sulęczyno

3125/4
GD1R/00039099/5
558

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

5. Lipusz
Sulęczyno
125w02, r02

Sucha
Sulęczyno
Nowe Pole 22/2
83-320 Sulęczyno

3125/6
GD1R/00039099/5
1109

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz ze studnią głębinową

6. Cewice
Cewice
164bx

Cewice
Cewice
Os. 40-lecia PRL 20/15
84-312 Cewice

164/10-L
SL1L/00033115/2
6066
(udział w działce 206/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony (udział 
w budynku 598/10000)

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Radzyń Podlaski
Radzyń
277d, k, l

Biała
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1C m. 2
21-300 Radzyń Podlaski

2341/4; 2341/5
LU1R/00051454/5
4298; 876
(udział 8320/254882)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z przynależną piwnicą

2. Radzyń Podlaski
Radzyń
277d, k, l

Biała
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1B m. 1
21-300 Radzyń Podlaski

2341/4; 2341/5
LU1R/00051454/5
4298; 876
(udział 7832/254882)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z przynależną piwnicą

3. Radzyń Podlaski
Radzyń
277d, k, l

Biała
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1C m. 15
21-300 Radzyń Podlaski

2341/4; 2341/5
LU1R/00051454/5
4298; 876
(udział 7480/254882)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, pustostan, 
wraz z przynależną piwnicą

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Spała
Lubochnia
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia 
ul. Skierniewicka 2 m. 2
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097 
(udział 878/5097)

lokal mieszkalny w budynku 
sześciorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z przynależnym boksem 
garażowym i piwnicą

2. Radomsko
Kobiele Wielkie
275g

Kobiele Wielkie
Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 78 m. 2
97-524 Kobiele Wielkie

525
PT1R/00078172/0
1266 
(udział 98/684) 

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z przynależnościami

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Przasnysz
Przasnysz 
38 o01, l01, p (cz.)

Stara Wieś
Chorzele
Jarzynny Kierz 8 lok. 1
06-330 Chorzele

2034/12
OS1P/00041024/5
1980
(udział 8599/15611)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym 

2. Przasnysz
Przasnysz 
38 o01, l01, p (cz.)

Stara Wieś
Chorzele
Jarzynny Kierz 8 lok. 2
06-330 Chorzele

2034/12
OS1P/00041024/5
1980
(udział 7012/15611)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Spychowo
Chochół
327f

Księży Lasek
Rozogi
Księży Lasek 23
12-114 Rozogi

335/1
OL1S/00036714/5
1997

budynek mieszkalny. 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Wichrowo
Wichrowo
270i

Kłębowo
Lidzbark Warmiński
Kłębowo 48
11-100 Lidzbark Warmiński

256
OL1L/00017406/8
1943

budynek mieszkalny. 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 
i odżelaziaczem wody

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Pniewy
Pniewy
386k01, j01

Pniewy – Zamek
Pniewy
Dąbrowa 1
62-045 Pniewy

80378/1
PO1A/00033590/1
1547

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, biologiczną 
oczyszczalnią ścieków 
i siecią wodociągową

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Rzepin
Rzepin
309t

Lubiechnia Wielka
Rzepin
Starościn 48/1
69-110 Rzepin

193/9
GW1S/00024432/6
3155 
(4800/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

2. Rzepin
Rzepin
309t

Lubiechnia Wielka
Rzepin
Starościn 48/2
69-110 Rzepin

193/9
GW1S/00024432/6
3155 
(5200/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

3. Głusko
Głusko
33w, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 4/1
73-220 Drawno

28/13
SZ1C/00017362/4
2240 
(udział 529/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z budynkiem 
gospodarczym oraz udziałem 
w studni i hydroforze

4. Głusko
Głusko
33w, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 4/2
73-220 Drawno

28/13
SZ1C/00017362/4
2240 
(udział 471/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z budynkiem 
gospodarczym oraz udziałem 
w studni i hydroforze

Dokończenie tabeli na str. 67

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Dokończenie tabeli ze str. 66

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Drawno
Dominikowo
59 l

Dominikowo
Drawno
ul. Lipowa 8
73-220 Dominikowo

59/9
SZ1C/00016407/5
1545

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

6. Gryfice
Kamień Pomorski
648g, h99, f99, b99

Jatki
Świerzno
Jatki 15
72-405 Świerzno

110/7
SZ1K/00034091/6
2157

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan, 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

7. Trzciel
Trzciel 
300n01, o01, p01

Lutol Mokry
Trzciel
Lutol Mokry – Smolniki 1
66-320 Trzciel

2300/2
GW1M/00051992/2
1921

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

8. Trzciel
Trzciel
50 l

Trzciel – 1
Trzciel – miasto
ul. Zbąszyńska 29
66-320 Trzciel

2050/6
GW1M/00015984/9
800

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem 
i podjazdem

9. Trzciel
Trzciel
50k

Trzciel – 1
Trzciel – miasto
ul. Armii Czerwonej 59/2
66-320 Trzciel

2050/5
GW1M/00043556/5
917
(udział 2876/10000)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, pustostan 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w dwóch 
budynkach gospodarczych

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Bydgoszcz
Bydgoszcz
9b

Białe Błota
Białe Błota
ul. F. Chopina 1/3
86-005 Białe Błota

2218/1
BY1B/00085966/5
1659
(udział 11565/32601)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi 
i przyłączem wodociągowym

Dokończenie tabeli na str. 68

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Trzebciny
Sarnia Góra
113 o01, p

Laski
Śliwice
Laski 28
89-530 Śliwice

479
BY1T/00034833/9
2369
(udział 31774/46907)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan, wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Dokończenie tabeli ze str. 67

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Bydgoszcz
Bartodzieje
292a01, b01

Brzoza
Nowa Wieś Wielka
Brzoza, ul. Bydgoska 45a
86-061 Brzoza

1008
BY1B/00085952/4
2023

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z czterema budynkami 
gospodarczymi 
i przydomową oczyszczalnią 
ścieków 

2. Włocławek
Włocławek
47b, c01

Witoszyn Nowy 
Fabianki
Witoszyn Nowy 6/1
87-811 Fabianki

123/3
WL1W/00054677/4
1230

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i ogrodzeniem

3. Trzebciny
Szarłata
5r01, p03

Łążek
Osie
Łążek, ul. Dworcowa 1
86-150 Osie

495; 496
BY1S/00043646/6
325; 342

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i studnią

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Milicz
Kubryk
139g

Pierstnica
Krośnice
Dziewiętlin 14
56-320 Krośnice

710
WR1M/00021582/8
2359

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z czterema budynkami 
gospodarczymi 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Wolsztyn
Zbąszyń
191ax, bx, cx, z

Nowy Dwór
Zbąszyń
Nowy Dwór 55c/2
64-360 Zbąszyń

774; 775, 
PO1N/00029758/9
2674; 1258 
(udział 155/1000)
 
776
PO1N/00029759/6
1853
(udział 51/1000)

773
PO1N/00029756/5
708 
(udział 51/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
pustostan wraz z pięcioma
pomieszczeniami w dwóch
budynkach gospodarczych
i udziałem 
w budynku obsługi
oczyszczalni ścieków,
oświetleniu terenu,
zewnętrznej sieci
wodociągowej, 
oczyszczalni ścieków, 
drodze nawierzchni,
placu, odwodnieniu terenu,
ogrodzeniu, małej
architekturze, pompie
i zespole wentylacyjnym  

Dokończenie tabeli na str. 70

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra



70 BILP 11/2016

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Wolsztyn
Zbąszyń
191ax, bx, cx, z

Nowy Dwór
Zbąszyń
Nowy Dwór 55c/6
64-360 Zbąszyń

774; 775, 
PO1N/00029758/9
2674; 1258 
(udział 226/1000)
 
776
PO1N/00029759/6
1853
(udział 75/1000)

773
PO1N/00029756/5
708 
(udział 75/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony wraz z sześcioma
pomieszczeniami w dwóch
budynkach gospodarczych
i udziałem 
w budynku obsługi
oczyszczalni ścieków,
oświetleniu terenu,
zewnętrznej sieci
wodociągowej, 
oczyszczalni ścieków, 
drodze nawierzchni,
placu, odwodnieniu terenu,
ogrodzeniu, małej
architekturze, pompie
i zespole wentylacyjnym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  21 października 2016 r.

Dokończenie tabeli ze str. 69
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Rybnik

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Nadleśnictwo Rybnik informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieru-
chomości, na którą w dniu 20 września 2016 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,  
zn. spr.: ZS.2261.6.2016.WD.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.09.2016 r.

02-27-4-18-302-a-00 24-79-011-0010-302/13 Wsr V 0,4800

188,31

02-27-4-18-302-b-00 24-79-011-0010-302/13 Wsr V 0,8263

02-27-4-18-302-c-00 24-79-011-0010-302/13 Ls 1,5081

02-27-4-18-302-d-00 24-79-011-0010-302/13 Ls 0,3400

02-27-4-18-302-f-00 24-79-011-0010-302/13 Ls 0,9600

02-27-4-18-302-g-00 24-79-011-0010-302/13 Ls 0,1500

02-27-4-18-302-h-00 24-79-011-0010-302/13 Ls 0,5500

02-27-4-18-302-~c-00 24-79-011-0010-302/13 Wsr V 0,0303

02-27-4-18-302-k-00 24-79-011-0010-302/17 Wsr V 0,6100

914,69

02-27-4-18-302-l-00 24-79-011-0010-302/17 Ps VI 1,0150

02-27-4-18-302-m-00 24-79-011-0010-302/17 Ls 1,2458

02-27-4-18-302-n-00 24-79-011-0010-302/17 R V 0,0968

02-27-4-18-302-o-00 24-79-011-0010-302/17 R V 0,0900

02-27-4-18-302-p-00 24-79-011-0010-302/17 R V 0,1130

02-27-4-18-302-y-00 24-79-011-0010-302/17 Ls 0,5900

02-27-4-18-302-z-00 24-79-011-0010-302/17 Wsr V 2,9500

02-27-4-18-302-ax-00 24-79-011-0010-302/17 Wsr V 9,9700

02-27-4-18-302-bx-00 24-79-011-0010-302/17 Ps V 0,6372

Razem:        22,1625   1 103,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Miejska Żory
24-79-011-0004-439/3 Ls IV 7,3878 488,786

24-79-011-0004-2 Ls IV 7,0600 467,099

Razem: 14,4478 955,885

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rybnik

mgr inż. Janusz Fidyk
Rybnik, 5 października 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Cisna

Nadleśnictwo Cisna informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Cisna  
a jednostką administracji samorządowej Gminą Cisna na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), zgodnie z „Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieru-
chomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie” i zgodą 
dyrektora RDLP w Krośnie (zn. sprawy ZS.2261.6.2015 z dnia 5 października 2016 r. i 14 października 2016 r.).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 17 października 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

5.10.2016 r.

14.10.2016 r.

04-05-1-04-130A-ax - 00 18-21-022-0011- 205/28 B 0,0285 12,3

04-05-1- 08 -57 -h - 00 18-21-022-0017- 153/7 B 0,0349 10,4

04-05-1-04-108 - f - 00 18-21-022-0007- 150/3 Bp 0,3356 92,3

04-05-1-01- 88 - d - 00 18-21-022-0003- 221/9 B 0,0617 122,2

04-05-2- 13 - 40 - n - 00 18-21-022-0015- 788/9 PsVI 0,0230  23,0

04-05-2-15 - 66 - f - 00 18-21-022-0006- 463/17 Dr 0,0894 31,9

04-05-2-15- 66 - k - 00 18-21-022-0006- 463/18 PsV 0,0463 16,7

04-05-1-03- 51 –s  - 00 18-21-022-0002- 212/5 B 0,1924 179,4

Razem: 0,8118 488,2

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Cisna

18-21-022-0006- 34 Dr 0,0765 12,2  

18-21-022-0006- 36/3 Dr 0,1762 21,1

18-21-022-0012- 251 Dr 0,0302 0,7

18-21-022-0012- 52/4

Ps IV 0,9738

 441,1Ps V 2,7631

Lz – Ps IV 1,1263

18-21-022-0001- 20 Dr 0,0900   11,7

Razem: 5,2361  486,8

 Nadleśniczy 
                                                                                     Nadleśnictwa Cisna

                                                                                     Władysław Chmurski
Cisna,17 października 2016 r.                                            
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Piotrków

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak  
ZS-D-2141-11/12, w sprawie  dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy  o lasach z dnia 28 września 1991 r.  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.),  Nadleśnictwo Piotrków informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów po 
otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (pismo z dnia 22 sierpnia 2016 r., znak sprawy: 
ZS.2261.2.2015). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22.08.2016 r.

06-11-3-11-71-m-00
10-62-011-0008

Bi 0,3183

291,944
dz. nr 3/4

06-11-3-11-71-r-00
10-62-011-0008

Bi 0,0528
dz. nr 3/5

Razem: 0,3711 291,944

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

10-16-022-0013
Ls 2,94

301,316

238

10-12-115-0002 Ls 6,8573

RV 0,0252

dz. nr 151/6 RVI 0,5398

Razem: 10,3623 301,316

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Piotrków

mgr inż. Wojciech Badura
Łęczno, 4 października 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Międzyzdroje

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12) dotyczącymi zamian dokonywanych na podsta-
wie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 poz. 2161 ze zm.), Nadleśnictwo Międzyzdroje informuje o zamia-
rze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie (pismo z dnia 3 października 2016 r., znak sprawy ZS.2261.7.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

3.10.2016 r.

10-20-1-08-252-a-00 32-63-011-0010-252/11 Ls 2,2247

4450,400
10-20-1-08-253-c~a~b-00 32-63-011-0010-253/6 Ls 12,4837

10-20-1-08-254-b~a~b 32-63-011-0010-254/4 Ls 13,5403

Razem: 28,2487

Dokończenie na str. 74
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina  
Miasto Świnoujście

32-63-011-0012-315/9 Ls 2,0572

4090,900

32-63-011-0012-316/3 Ls 8,2282

32-63-011-0012-314/6 Ls 1,9843

32-63-011-0014-225 Ls 1,9576

32-63-011-0014-226/7 Ls 4,2120

32-63-011-0014-226/11 Ls 5,2917

32-63-011-0014-243/4 Ls 2,4520

32-63-011-0014-230/1 Ls 7,3076

32-63-011-0014-232/4 Ls 2,1217

32-63-011-0014-232/6 Ls 1,1671

32-63-011-0014-233/3 Ls 0,5331

32-63-011-0017-186/12 Ls 5,8769

32-63-011-0017-185/8 Ls 12,4439

32-63-011-0017-184/10 Ls 2,1157

32-63-011-0017-158/3 Ls 0,4041

32-63-011-0017-23/1 Ls, Ł 0,5330

32-63-011-0017-29/2 Ls, Ł 0,9481

32-63-011-0005-28/5 Ls 0,1939

32-63-011-0005-30/4 Ls 0,4469

32-63-011-0014-256/2 Ls 3,2146

32-63-011-0017-358/1 Ls, R 1,0768

32-63-011-0017-380/1 Ls, R 0,4723

32-63-011-0017-365 Ls 0,0714

32-63-011-0017-369 Ls 0,0670

32-63-011-0017-375 Ls 0,0671

32-63-011-0017-504/1 R 0,1624

32-63-011-0017-504/5 R, N 0,1430

32-63-011-0017-364 Ls 0,0696

32-63-011-0017-368 Ls 0,0666

32-63-011-0017-371 Ls 0,0666

32-63-011-0017-372 Ls 0,0673

32-63-011-0017-374 Ls 0,0666

32-63-011-0017-377 Ls 0,0666

32-63-011-0017-386 Ls 0,0666

32-63-011-0017-389 Ls 0,0666

32-63-011-0017-392 Ls 0,0666

32-63-011-0017-395 Ls 0,0666

Razem: 66,2193

Nadleśniczy
                                                        Jacek Szczepaniak

Międzyzdroje, 10 października 2016 r.                                                                                                                                                                                                      

Dokończenie ze str. 73
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Trzebież

Na podstawie art. 38e ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2100), Ramowych wytycznych 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinie (pismo, zn. spr. ZS.2261.4.2016 z dnia 3 października 2016 r.), Nadleśnictwo Trzebież informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 10 października 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

3.10.2016 r.

10-30-1-12-732-f-00 321104_4.0009.732/6 Ls 0,6065 205,200

10-30-1-12-732-f-00
321104_4.0009.732/7 Ls 0,7443 243,400

10-30-1-12-732-g-00

10-30-1-12-732-f-00
321104_4.0009.732/9 Ls 0,9798 286,100

10-30-1-12-732-g-00

10-30-1-12-732-f-00
321104_4.0009.732/10 Ls 0,8839 319,700

10-30-1-12-732-h-00

10-30-1-11-819-~k-00

321104_5.0005.819/6 Ls 0,2427 169,50010-30-1-11-819-~r-00

10-30-1-11-819-o-00

10-30-1-03-109-cx-01 321101_5.0112.235/2 RV 0,3036 303,300

10-30-1-03-109-~g-00 321101_5.0112.111/11 RVI 0,0257 25,600

10-30-1-12-805-l-00

321104_5.0007.805/4
Ls

0,3495 248,900
10-30-1-12-805-~d-00

10-30-1-12-805-~f-00

10-30-1-12-805-m-00 RVI

10-30-1-12-805-~g-00 321104_5.0007.805/7 dr 0,0257 18,300

Razem: 4,1617   1 820,000

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Police
321104_4.0018.5/1 Ls 0,0701 12,800

321104_4.0018.4/1 Ls 9,4632 1 807,200

Razem: 9,5333  1 820,000

Nadleśniczy
Antoni Michnowicz

Zalesie, 10 października 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Ustka

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych dotyczącymi transakcji zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września o lasach (tekst jedn. 
Dz.U.2015.2100), Nadleśnictwo Ustka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 14 października 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.10.2016 r.
11-20-2-05-142K-z-00 32-13-052-0005

dz. nr 142/25 Bi 0,1209   19,731

11-20-2-05-142K-x-01 32-13-052-0005
dz. nr 142/27 Dr 0,0442   6,652

Razem: 0,1651 26,383

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej
Gmina Postomino

32-13-052-0006
dz. nr 629/2 Ls, R 0,8725 23,090

32-13-052-0023
dz. nr 84 Ls 0,2355  3,898

Razem: 1,1080 26,988

Nadleśniczy
Jarosław Wilkos

Ustka, 14 października 2016 r.                                                                                                                 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Warcino

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo 
Warcino informuje, że otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (pismo z dnia 9 września 2016 r., zn. spr.: ZS.2261.20.2016.KK) na 
dokonanie zamiany gruntów z Gminą Kępice. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.09.2016 r.

11-21-2-07-48-a-01
11-21-2-07-48-p-01 22-12-054-0001-512/1 Ls 1,3005 385,9

11-21-2-07-48-o 22-12-054-0001-48/22 Ls 0,1252   41,0

11-21-2-07-48-l 22-12-054-0001-48/4 Dr 0,1347   55,5

11-21-2-07-48-m 22-12-054-0001-48/14 Bz 0,2541   91,2

Razem: 1,8145 573,6

Dokończenie na str. 77
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Kępice

22-12-055-0010-180/1 Dr 0,1000 10,3

22-12-055-0017-48
W-Ls

W-PsV
W

0,06
0,16
0,10

27,9

22-12-055-0017-288/3 Dr 0,1000 15,7

22-12-055-0008-7/2 Dr   0,0015 0,14

22-12-055-0008-86 Lz   0,9100 101,8

22-12-055-0014-470 Dr   0,0700 7,2

22-12-055-0017-287/4 Dr   0,2900 45,5

22-12-055-0001-461 N   0,5500 60,7

22-12-055-0005-2/2 Ls
Lz

0,20
0,08 33,7

22-12-055-0001-131 Ls
RVI

0,1515
0,0981 27,6

22-12-054-0001-265 Bi 0,0265 8,5

22-12-055-0007-38 Lz-Ł-IV 0,5400 24,8

22-12-055-0002-185 Dr 0,2500 44,6

22-12-055-0002-34 Dr 0,0600 10,3

22-12-055-0008-7/1 Dr 0,1698 17,5

22-12-055-0008-10 Dr 0,1200 12,4

22-12-055-0015-32 W 0,1200 7,0

22-12-055-0015-33/1 RIVb
N

1,55
1,63 109,4

22-12-055-0015-34 N 0,1700 10,1

Razem:          7,5074 575,14

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Warcino

Sławomir Piątkowski
Kępice, 23 września 2016 r.

Dokończenie ze str. 76
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Kamienna Góra

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2016 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 
Wrocławiu z dnia 26 września 2016 r., znak: DZ.2261.27.2016, Nadleśnictwo Kamenna Góra informuje o zamiarze przeprowadzenia 
transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 3 października 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26.09.2016 r.
13-12-2-09-2A-g-01 02-21-042-0002 Bz 0,50

135,26
13-12-2-09-2A-g-99 nr dz. 231/2 Ls 1,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej  
– Gmina Czarny Bór

02-21-042-0003 dr
droga 1,15 186,09

nr dz. 358/3

Nadleśniczy
mgr inż. Dariusz Gajda

Kamienna Góra, 3 października 2016 r.                                                                                                                 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława Śląska

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, przeprowadzanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Sława Śląska infor-
muje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.10.2016 r. 14-09-2-09-90-y-00

dz. ew. 3090/12 
obręb: Sława,

gmina: 
Sława – Miasto

B 0,5670 199,00

Dokończenie na str. 79
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoby fizyczne, współwłaściciele prowadzący 
działalność gospodarczą 

pod nazwą 
Las-Serwis S.C.

dz. ew. 774 
obręb: Dąbrówka Wlkp.,

gmina: Zbąszynek 
– obszar wiejski

Ls 3,30

207,00

dz. ew. 407/1 
obręb: Kosieczyn, 
gmina: Zbąszynek 
– obszar wiejski

Ls 0,4838

dz. ew. 419 
obręb: Nowe Kramsko, 

gmina: Babimost 
– obszar wiejski

Ls   0,97

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sława Śląska

Wiesław Daszkiewicz
Sława, 17 października 2016 r.  

Dokończenie ze str. 78
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

informuje, że na terenie leśnictwa Pęzino, Nadleśnictwo 
Dobrzany, stwierdzono zagubienie płytek do numerowania 
drewna o numerach od 1441 do 1480, kod jednostki 100710.

Podjęte działania w celu odnalezienia zagubionych płytek 
nie przyniosły rezultatu.

W przypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę  
i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Dobrzany lub do 
RDLP w Szczecinie.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych

Sławomir Wencel
Szczecin, 4 października 2016 r.

***
Nadleśnictwo Mińsk (RDLP Warszawa), zgodnie z § 3 ust. 2 

Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie obrotu i prowadze-
nia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
(ZG-0102-7/98), informuje o zagubieniu w dniu 20 paździer-
nika 2016 r. na terenie leśnictwa Dobre urządzenia do cecho-
wania drewna ze znakiem graficznym Lasów Państwowych. 
W przypadku ujawnienia wskazanego powyżej przedmiotu 
prosimy o jego konfiskatę i poinformowanie o tym Nadleśnic-
twa Mińsk.

Nadleśniczy
Piotr Serafin

Mińsk Mazowiecki, 24 października 2016 r.



CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
IV strona okładki 4200
II i III strona okładki 3800
wewnątrz numeru 3500

2/3 kolumny wewnątrz numeru 2500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/6 kolumny wewnątrz numeru 700
1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/4 kolumny wewnątrz numeru 600
1/8 kolumny wewnątrz numeru 400
1/16 kolumny wewnątrz numeru 200

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem: 
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel), 
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.
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