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WSTĘP  

 

Stosownie do postanowień z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”), Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe („PGL LP” lub „Lasy Państwowe”) zobowiązane jest do 
stosowania ww. ustawy do udzielania zamówień publicznych. Lasy Państwowe zobowiązane są 
w ramach sprawowanego zarządu nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie 
z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672z późn. zm.) 
do prowadzenia gospodarki leśnej, a tym samym w konsekwencji do kontraktowania umów na 
usługi leśne. Z uwagi na objęcie Lasów Państwowych zakresem podmiotowym PZP zawieranie 
tych umów następuje w jednym z trybów udzielania zamówień określnych w art. 129 ust. 1 PZP, 
przy uwzględnieniu priorytetowego charakteru trybu przetargu nieograniczonego.  

Wzór specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”), w tym w szczególności opis standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych , ma przyczynić się do wykształcenia jednolitych zasad 
udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. , w tym 
zwłaszcza w zakresie sposobu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia.  

Opracowana dokumentacja opiera się na założeniu pełnej transparentności prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zasadzie prowadzenia 
postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Z tego też powodu 
dokumentacja została opracowana dla trybu przetargu nieograniczonego jako trybu z jednej 
strony najpełniej wdrażającego ww. zasady, a z drugiej stanowiącego podstawowy tryb 
udzielania zamówień (por. art. 129 ust. 2 PZP).  

Dokumentacja uwzględnia zmiany stanu prawnego w zakresie udzielenia zamówień 
publicznych będące następstwem wszystkich dotychczasowych nowelizacji PZP oraz regulacje 
wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.). Wzory dokumentów 
uwzględniają kluczowe dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
akty wykonawcze do PZP, tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. 
poz. 2406). 

Dokumentacja wzorcowa została opracowana w dwóch wariantach – dla postępowań 
prowadzonych z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia Zamówień Publicznych oraz dla 
postępowań prowadzonych z wykorzystaniem innych platform. Dodatkowo, jako Suplement do 
Wytycznych, załączono niewiążący wzór dokumentacji na wykonywanie usług leśnych z 
zakresu gospodarki szkółkarskiej. 
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Z uwagi na wartość zamówień udzielanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
opracowane wzory SWZ dotyczą postępowań o wartości powyżej. tzw. progu unijnego. Zgodnie 
z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 r. poz. 1177), 
wartość progu unijnego dla PGL LP w przypadku zamówień na usługi wynosi 140 000 euro, co 
stanowi równowartość kwoty 623 504 zł . 

W przypadku nieudzielenia zamówienia w ramach pierwszego postępowania, którego 
przedmiotem były wszystkie pakiety, to wówczas kolejne postępowanie powinno być 
przeprowadzone wedle reguł proceduralnych właściwych dla wartości nieudzielonych części 
(pakietów). Jeżeli wartość ta przekraczać będzie wartość progu unijnego to kolejne 
postępowanie (na pakiety, na które pierwotnie nie udzielono zamówienia) powinno także 
zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP. Jeżeli wartość nieudzielonego zamówienia 
nie będzie przekraczać progu unijnego, to postępowanie takie będzie mogło być 
przeprowadzone bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Jest to 
konsekwencja regulacji zwartej w art. 11 ust. 5 pkt 6 PZP, który stanowi, że ustawy nie stosuje 
się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są usługi z zakresu 
leśnictwa, objęte kodami CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-
4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1, 77231000-
8, 77231200-0, 77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku 
Zamówień. W takim jednak przypadku zamówienie powinno zostać udzielne zgodnie z art. 7 
ust. 4 ustawy o lasach, który stanowi, że udzielanie zamówień publicznych na usługi z zakresu 
leśnictwa, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 6 PZP odbywa się w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzeganie zasad przejrzystości i równego 
traktowania. Zamawiający udzielając zamówienia na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o lasach 
zamieszcza informację o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej, a po rozstrzygnięciu postępowania informację o udzieleniu zamówienia, 
podając nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę o wykonanie 
zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

Określając wartość zamówień na potrzeby ewentualnych postępowań prowadzonych w 
związku nieudzieleniem zamówienia w pierwszym postępowaniu należy mieć na względzie 
przepisu PZP dot. szacowania wartości zamówienia. Stosownie do postanowień art. 36 ust. 1 
PZP, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym nie jest możliwe 
automatyczne przenoszenie ustalonej pierwotnie wartości zamówienia na kolejne 
postępowania, jeżeli upłynie wskazany powyżej 3 miesięczny okres. W takim przypadku 
Zamawiający winien dokonać ponownego określenia wartości zamówienia. Pamiętać też 
należy, iż zgodnie z PZP pojęcie wartości zamówienia (art. 28 PZP) nie jest tożsame z pojęciem 
kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust, 4 
PZP). Przepisy ustawy pozwalają też na zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 255 pkt 3 PZP). Możliwe jest więc zwiększenie 
tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena ta jest wyższa od kwoty podanej przed 
otwarciem ofert. Przy zwiększeniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia konieczne jest, jednakże dopełnienie wszystkich wymagań 
wynikających z zasad gospodarki finansowej Lasów Państwowych. Zmiana zakresów 
rzeczowych pakietów w kolejnych postępowaniach prowadzonych w związku z 
niezakontraktowaniem całego zakresu rzeczowego w pierwszym postępowaniu, nie powoduje 
automatycznie konieczności szacowania wartości zamówienia na nowo, o ile nie upłynął okres 
3 miesięczny od dokonania pierwotnego szacunku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 PZP.  
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Elementem składowym wzorcowej SWZ o największej doniosłości jest opis przedmiotu 
zamówienia. W przypadku wzorcowej dokumentacji opis ten zawarty jest w Załączniku nr 2 
obejmującym:  

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

Załącznik nr 2.3.1. –  charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna; 

Załącznik nr 2.3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie; 

Załącznik nr 2.3.3. –  zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; 

Załącznik nr 2.3.4. –  zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie 
pozyskania i zrywki; 

Załącznik nr 2.3.5. –  zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 

Załącznik nr 2.3.6. –  informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał); 

Załącznik nr 2.4.1. -  informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania 
chwastów);   

Załącznik nr 2.4.2. -  zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych 
przy pomocy sadzarki;  

SWZ zawiera także Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wyznaczający 
standard technologii realizacji i zasad dokonywania ich odbioru (Załącznik nr 3). Jego 
zastosowanie jest warunkiem sine qua non dopuszczalności zastosowania kryterium ceny, jako 
jedynego kryterium oceny ofert w sposób zgodny z art. 246 ust. 2 PZP. Stosownie do 
postanowień przywołanego przepisu, zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako 
jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą 
w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej 
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. W stosunku do poprzednio 
obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) obowiązujące PZP zrezygnowało natomiast z 
konieczności wykazywania w załączniku do protokołu z postępowania, w jaki sposób zostały 
uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. W aktualnym stanie 
prawnym zamawiający nie są zobowiązani do sporządzenia takiego załącznika do protokołu z 
postępowania.  

Niniejsze Wytyczne obejmują cztery części:  

(1) Informacje dot. sporządzenia analizy potrzeb i wymagań  

(2)  Komentarz do części formalnoprawnej SWZ,  

(3)  Komentarz do wzoru umowy, 

(4) Suplementy do Wytycznych: 

(I)  Niewiąz ący wzo r analizy potrzeb i wymagan , o kto rej mowa w art. 83 PZP; 
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(II) Wzo r umowy wieloletniej;  

(III)  Niewiążący wzór dokumentacji na wykonywanie usług leśnych z zakresu 
gospodarki szkółkarskiej; 

(IV) Niewiążący wzór dokumentacji na wykonywanie usług leśnych z zakresu 
pozyskania drewna; 

(V) Zasady stosowania prawa opcji;  

(VI) Zasady stosowania współczynników zwiększających ceny jednostkowe;  

(VII) Sposób kontraktowanie usług porządkowania powierzchni uszkodzonych od 
wiatru w roku 2022 do realizacji w roku 2023; 

(VIII) Zasady wystawiania referencji,  

Dokumentacja wzorcowa została opracowana przy uwzględnieniu stanu prawnego 
obowiązującego na dzień 1 lipca 2022 r.  1 

  

                                                           
1 Z uwzględnieniem późniejszych zmian w ustawie PZP wprowadzonych przepisami Ustawy z dnia 15.09.2022 
o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
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CZĘŚĆ PIERWSZA   
 
INFORMACJE DOT. SPORZĄDZENIA ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ 

 

Jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. próg unijny, o którym mowa w art. 3 PZP, wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu gospodarki leśnej 
wymaga przygotowania przez Zamawiającego tzw. analizy potrzeb i wymagań. Źródłem tego 
obowiązku jest przepis art. 83 ust. 1 PZP, który stanowi, że zamawiający publiczny, przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, 
uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. 

Stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 PZP analiza potrzeb i wymagań obejmuje w 
szczególności: (1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z 
wykorzystaniem zasobów własnych i (2) rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych 
środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz w aspekcie możliwych wariantów 
realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania 
zamówienia. Celem wykonania analizy potrzeb i wymagań jest przygotowanie zamawiającego 
do racjonalnego i efektywnego ekonomicznie wydatkowania środków. Z jednej strony analiza 
jest istotnym elementem polityki zakupowej zamawiającego, przygotowując go do dokonania 
jak najlepszego zakupu. Z drugiej strony analiza potrzeb i wymagań jest kluczowym działaniem 
pozwalającym na realizację zasady efektywności ekonomicznej wynikającej z art. 17 ust. 1 PZP. 

PZP nie określa precyzyjnie terminu, w jakim zamawiający publiczny winien dokonać analizy 
potrzeb i wymagań, przesądza, jednakże, iż odbywa się to przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia. Z organizacyjnego punktu widzenia opracowanie analizy potrzeb i 
wymagań stanowi jeden z elementów procesu przygotowania postępowania.  

Niewiążący wzór analizy potrzeb i wymagań stanowi suplement do niniejszych Wytycznych. 
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CZĘŚĆ DRUGA   
 
KOMENTARZ DO CZĘŚCI FORMALNOPRAWNEJ SWZ 

 

PKT 2 SWZ - TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Opracowana SWZ dotyczy postępowań o wartości powyżej. tzw. progu unijnego udzielanych w 
trybie przetargu nieograniczonego. Jej ewentualne zastosowanie do innych trybów udzielania 
zamówień wymaga dostosowania postanowień do specyfiki trybów innych niż tryb przetargu 
nieograniczonego.  

Dokumentacja przewiduje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1 – 4 PZP. Zastosowanie procedury odwróconej ma na celu przyspieszenie badania i oceny 
ofert. W ramach procedury odwróconej Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a dopiero 
następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy (bada, czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu). W praktyce rodzi to ten skutek, że Zamawiający może oceniać oferty 
w ramach kryteriów oceny ofert bez konieczności uprzedniej weryfikacji jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”) oraz bez konieczności uprzedniej weryfikacji 
dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.  

Zatem nawet wówczas, gdyby dokument JEDZ w ogóle nie został złożony przez wykonawcę lub 
został złożony wadliwie (np. bez wszystkich wymaganych informacji), to pomimo tego, 
Zamawiający i tak może ocenić taką ofertę za pomocą przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. 
W przypadku procedury odwróconej weryfikacja braku podstaw do wykluczenia oraz 
weryfikacja spełnienia warunków udziału postępowaniu nastąpi dopiero po dokonaniu oceny 
oferty w ramach przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Tym samym, weryfikacja ofert w 
pierwszym etapie ich badania sprowadza się wyłącznie do ewentualnego wezwania do 
uzupełnienia pełnomocnictw (por. art. 128 ust. 1 PZP), wyjaśnienia treści oferty (por. art. 223 
ust. 1 PZP), wyjaśnienia ceny rażąco niskiej (por. art. 224 ust. 1 i nast. PZP) oraz poprawienia 
ewentualnych omyłek oferty (por. art. 223 ust. 2 PZP). Na tym etapie postępowania 
Zamawiający bada też prawidłowość wniesienia wadium.  

W przypadku procedury odwróconej badanie warunków udziału w postępowaniu oraz 
podstaw do wykluczenia dotyczy tylko tego wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Tym samym ewentualne 
niezłoz enie JEDZ nie stanowi przeszkody w dokonaniu oceny ofert w postępowaniu 
prowadzonym z wykorzystaniem procedury odwro conej.  

 

PKT 3 SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI NR 2 – 4 DO SWZ 

Wzory SWZ zostały przygotowane dla przedmiotu zamówienia, który obejmuje prace z zakresu 
zagospodarowania lasu (w tym ochrony i hodowli lasu) oraz pozyskania i zrywki drewna, 
Zamawiający może również wprowadzić do przedmiotu zamówienia pakiety specjalistyczne tj. 
pozyskaniowe, dot. gospodarstwa nasienno-szkółkarskiego, prowadzenia punktu alarmowo-
dyspozycyjnego itp. W takiej sytuacji postanowienia wzoru SWZ (odnoszące się tylko do prac z 
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zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna) powinny zostać 
odpowiednio zmodyfikowane, stosownie do przedmiotu zamówienia określonego dla 
poszczególnych pakietów specjalistycznych przyjętych przez Zamawiającego (w tym w 
szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysu ofertowego, kar 
umownych przewidzianych we wzorze umowy).  

Wzory SWZ zostały opracowane jako wzory dla zamówienia udzielanego na okres 1 roku. 
Wzory mogą zostać adaptowane do wykorzystania na potrzeby zamówień wieloletnich pod 
warunkiem ujęcia w SWZ wszystkich elementów wymaganych przepisami PZP dla zamówień 
udzielnych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim opisu przedmiotu 
zamówienia, który musi obejmować wszystkie lata, na które ma zostać udzielone zamówienie. 
Sprzeczne z art. 99 ust. 1 PZP jest opisanie przedmiotu zamówienia jedynie na jeden rok, a 
następnie jego dookreślanie przez Zamawiającego dopiero w trakcie realizacji umowy. 
Suplementem do Wytycznych jest wzór umowy wieloletniej. Wzór ten zawiera wymagane 
przez PZP obligatoryjne klauzule waloryzacyjne, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) PZP 
oraz w art. 439 ust. 1 i 2 PZP.  

Ponieważ opis przedmiotu zamówienia stanowi najistotniejszą część SWZ, to opracowana 
dokumentacja szczególny nacisk kładzie na kwestie związane z tym opisem. Zgodnie z wzorem 
SWZ opis przedmiotu zamówienia obejmuje informacje o charakterze ogólnym zawarte w pkt 
2 SWZ oraz informacje szczegółowe zawarte w Załączniku nr 2 obejmującym: 

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

Załącznik nr 2.3.1. –  charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna; 

Załącznik nr 2.3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie; 

Załącznik nr 2.3.3. –  zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; 

Załącznik nr 2.3.4. –  zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie 
pozyskania i zrywki; 

Załącznik nr 2.3.5. –  zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 

Załącznik nr 2.3.6. –  informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał); 

Załącznik nr 2.4.1. -  informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania 
chwastów);   

Załącznik nr 2.4.2. -  zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych 
przy pomocy sadzarki;  

Treści tych załączników muszą być dostosowane do zakresu rzeczowego zamówienia 
udzielonego przez danego Zamawiającego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

W celu usprawnienia tworzenia opisu przedmiotu zamówienia w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ujednolicenia praktyk przygotowano narzędzia 
informatyczne (raporty BI), które pozwalają automatycznie wygenerować kosztorys oraz opis 
przedmiotu zamówienia. Raporty zostały udostępnione i będą w miarę potrzeb rozwijane w 
następującej lokalizacji (folder publiczny w Portalu BO): 
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Raporty bazują na danych zgromadzonych w SILP w obszarze działania modułów 
PROJEKTOWANIE oraz ACER. Do prawidłowego wygenerowania zestawień niezbędna jest 
prawidłowa ewidencja danych w SILP zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z raportów BI jest prawidłowe przywiązanie 
pakietów oraz pozycji kosztorysu do czynności i materiałów. W tym celu należy wykorzystać 
dedykowany moduł SILPWeb „Pakietowanie i kosztorysowanie”. 

 

Interfejs programu – lista czynnos ci/materiało w 

Dokumentem skorelowanym z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) 
powinien być kosztorys ofertowy. Wzór SWZ przewiduje, iż kosztorys ofertowy stanowi częścią 
Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Kosztorys ofertowy będzie generowany 
automatycznie. Szczegółowy wzór kosztorysu zostanie zaimplementowany w raporcie BI, który 
zostanie udostępniony w folderze publicznym. Kosztorys będzie można wygenerować 
automatycznie na podstawie danych w prowizorium planu. Kosztorys będzie zawierał również 
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informację nt. stawki VAT dla czynności wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, 
która będzie się generowała automatycznie.  

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 
określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się: 

Załącznik nr 3.1.  Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych przyjęty 
decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 
maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz z późniejszymi zmianami 
wynikającymi z decyzji zmieniających ww. decyzję,  

Załącznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w danej 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przyjęty decyzją 
właściwego terytorialnie Dyrektora Regionalnego Lasów 
Państwowych.  

Załącznik nr 3 zawiera (w odniesieniu do każdej czynności) opis procesu technologicznego 
(czynności gospodarczych) składającego się na daną pracę leśną, kod czynności łącznie z jego 
opisem, wskazanie jednostek miar stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą, a także wyszczególnienie (w ramach opisywanych procesów) czynności głównych 
i pomocniczych mających doprowadzić do standaryzacji wykonania danej pracy leśnej. Dla 
każdej z czynności przewidziano także procedury ich odbioru.  

OSTWPL powinien być załączany do SWZ (jako Załącznik nr 3.1. do SWZ) w wersji 
niezmienionej. W sytuacji zamawiania czynności nieopisanych w OSTWPL, czynności takie 
mogą być wprowadzone przez daną jednostkę organizacyjną wyłącznie za zgodą właściwej 
terytorialnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przyjęty w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych opis danej czynności, nieopisanej w OSTWPL, powinien być jednolity we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych PGL LP właściwej terytorialnie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych. Zbiór czynności nieopisanych w OSTWPL wprowadzonych decyzją 
Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych (tzw. standard regionalny) powinien być 
załączony do SWZ (jako Załącznik nr 3.2 do SWZ) w wersji niezmienionej. W miejscach 
przewidzianych do tego w Załączniku nr 3.1. oraz w Załączniku nr 3.2. Zamawiający są 
obowiązani podać niezbędne informacje.   

Jeżeli Zamawiający udostępnia Wykonawcy do zrealizowania zadania sprzęt lub pomieszczenia 
(np. przy pracach szkółkarskich) należy w treści SWZ podać zasady, warunki i koszty ich 
udostępnienia (czynsz). 

OSTWPL, z uwagi na znaczną indywidualność rozwiązań, nie zawiera opisów technologii w 
zakresie gospodarki łowieckiej. Opisy te Zamawiający powinni stworzyć samodzielnie, 
stosownie do własnych potrzeb, z wykorzystaniem metodyki przyjętej do opracowania 
wzorcowego opisu technologii. Opis musi zawierać niezbędne elementy takie jak: kody 
czynności łącznie z ich opisami, procedury odbioru, jednostki miar stosowanych w 
rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą a także wyszczególnienia w ramach 
opisywanych procesów czynności głównych i pomocniczych mających doprowadzić do 
zrealizowania zamówienia. Brak ujęcia w OSTWPL wszystkich czynności zamawiających przez 
jednostki organizacyjne PGL LP nie oznacza automatycznie, iż w stosunku do tych czynności nie 
może być zastosowane kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert. Jeżeli Zamawiający 
dopełnią wymogów określonych w art. 246 ust. 2 PZP, to pomimo nieujęcia tych czynności w 
OSTWPL możliwe będzie stosowanie kryterium ceny o wadze 100 %. Stosownie do 
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postanowień art. 246 ust. 2 PZP zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne 
kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych 
elementów składających się na przedmiot zamówienia.  

Opis przedmiotu zamówienia zakłada przeprowadzenie postępowania ze składaniem ofert 
częściowych i podziałem zamówienia na części (pakiety), zgodnie z postanowieniami art. 91 
ust. 1 PZP. Podział przedmiotu zamówienia na części (pakiety) winien mieć na uwadze 
dywersyfikację ryzyka związanego ze zlecaniem usług z zakresu gospodarki leśnej. Z uwagi na 
powyższe, podział na części (pakiety) powinien objąć co najmniej dwa pakiety terytorialne (z 
wyłączeniem pakietów specjalistycznych). Niedopuszczalnym sposobem postępowania jest 
zlecanie całości prac w ramach jednostki w jednym pakiecie terytorialnym. Rozważyć należy w 
szczególności łączenie w ramach pakietu powierzchni atrakcyjnych dla wykonawstwa, jak i 
nastręczających trudności w trakcie realizacji usługi. W tego typu przypadkach możliwe jest 
stosowanie w ramach jednego pakietu odrębnych kosztorysów ofertowych dla poszczególnych 
leśnictw celem umożliwienia wykonawcom zróżnicowania wyceny usług. 

Rekomenduje się grupowanie w ramach pakietów jednostek administracyjnych sąsiadujących 
geograficznie, tak aby móc stworzyć wykonawcom stosowne fronty prac i ograniczyć zbędne 
koszty przemieszczania sprzętu i personelu wykonawcy.  

W przypadku konieczności powtórzenia postępowania, pierwotny podział zamówienia na 
pakiety powinien stać się przedmiotem wnikliwej analizy w odniesieniu do oceny jego wpływu 
na brak możliwości zawarcia umowy w pierwotnym postępowaniu. Kierownik Zamawiającego 
winien ocenić, czy dotychczasowy podział na pakiety nie był przyczyną braku odpowiedniej 
konkurencji w postępowaniu i braku możności efektywnego zakontraktowania usług. PZP nie 
zabrania, aby w kolejnych postępowaniach dzielić pierwotny przedmiot zamówienia na części 
inne niż w pierwotnym postępowaniu. 

Przyjmując powyższy model podziału na pakiety, Zamawiający będący stroną umowy, która 
odpowiada za określenie rozmiaru, rodzaju i terminu wykonania prac zobowiązany jest do 
właściwej koncentracji w przestrzeni i czasie. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, kiedy jeden 
Wykonawca będzie przyjmował Zlecenia od kilku leśniczych (lub osób upoważnionych do 
wystawiania Zleceń). Wówczas będzie wymagana j współpraca między osobami 
reprezentującymi poszczególne leśnictwa w celu synchronizacji i ustalenia terminarza zlecania 
prac. 

Dopuszczalne jest przygotowanie przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety 
specjalistyczne (pozyskanie maszynowe, szkółka). Decyzja w tej kwestii jako decyzja o 
charakterze gospodarczym należy do kierownika Zamawiającego, który winien się kierować 
przede wszystkim osiągnięciem najlepszego efektu ekonomicznego i finansowego w realizacji 
usług leśnych. Należy uwzględnić również wpływ struktury, rozmiaru i rodzajowości prac z 
zakresu zagospodarowania lasu oraz potencjalne możliwości specjalizacji przedsiębiorstw na 
rynku usług leśnych. Podjęcie ostatecznej decyzji musi mieć swoje uzasadnienie w konkretnych 
argumentach w aspekcie prowadzonej gospodarki leśnej w tym uzyskania lepszej jakości 
wykonania prac oraz osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. Wyodrębniając pakiety 
mające za przedmiot pozyskanie maszynowe należy określać ich przedmiot z uwzględnieniem 
zoptymalizowanego wykorzystania sprzętu.  

Dla każdego pakietu będzie zawarta odrębna umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Opis przedmiotu zamówienia precyzuje, że miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
obszar administracyjny danego nadleśnictwa, zaś realizacja poszczególnych Pakietów będzie 
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się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Konsekwencją 
powyższego jest, iż 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 realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie 
się odbywała na obszarze danego Pakietu. Analogicznie 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 zamówienia. Wynika to z faktu, 
iż zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac przypadających 
na dany Pakiet (wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ).  

Przewiduje się, iż w ramach realizacji umowy Zamawiającemu służyć będzie prawo opcji 
polegające na uprawnieniu do zlecenia dodatkowego zakresu rzeczowego w stosunku do 
łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty.  Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak 
opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą 
zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych 
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące 
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy (równowartości wynagrodzenia wynikającego z umowy). Szczegółowe 
informacje dotyczące stosowania prawa opcji zostały opisane w suplemencie do Wytycznych.  

W związku z regulacją art. 95 ust. 1 PZP przewiduje się ustanowienie w opisie przedmiotu 
zamówienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących 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 –974 r. - Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wymóg ten ma charakter 
przedmiotowy (jest ujęty w opisie przedmiotu zamówienia) i obliguje wykonawcę do realizacji 
zamówienia w ramach określonej organizacji pracy. Celem regulacji wynikającej z art. 95 ust. 1 
PZP jest walka z umowami śmieciowymi. Z tego też powodu, jeżeli czynności określone przez 
Zamawiającego mają polegać na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, to 
obligatoryjnie muszą być wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. W świetle tego przepisu bez znaczenia jest jednak czy pracodawcą takich osób 
jest sam wykonawca, czy też podwykonawca. Przepis ten wyklucza jednak zatrudnienie 
pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne. Warunkiem powstania obowiązku 
wynikającego z określenia czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które mają 
by wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jest wykonywanie tych 
czynności w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy. Wymóg ten powoduje zatem, iż w przypadku korzystania przez wykonawcę z pracy 
najemnej, to osoby ją wykonujące mają być zatrudnione w ramach stosunku pracy (przez 
wykonawcę lub przez podwykonawcę).  

Omawiane regulacje nie stoją jednak na przeszkodzie osobistej realizacji zamówienia przez 
samego wykonawcę lub przez podwykonawcę będącego przedsiębiorcą (prowadzącego 
działalność gospodarczą). Przepis stanowi bowiem wyraźnie, że zatrudnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zachodzi tylko wówczas, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu pracy. W przypadku osobistej realizacji takich czynności przez wykonawcę lub 
podwykonawcę będącego przedsiębiorcą nie powstaje stosunek prawny, który mógłby być 
kwalifikowany jako stosunek pracy. W takim stanie faktycznym nie występuje bowiem 
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elementu kierowania pracownikiem przez pracodawcę, który jest nieodzowną cechą stosunku 
pracy. Przepis ten nie powinien także mieć zastosowania w przypadku relacji zachodzących 
pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadkach, gdy wykonawca współpracuje z niezależnym od 
niego podmiotem (tj. innym przedsiębiorcą) również nie dochodzi do powstania relacji 
prawnej posiadającej cechy stosunku pracy.  

Omawiana regulacja nie rodzi konieczności określenia przez Zamawiającego w SWZ ilości 
etatów dla czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, które mają być 
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający obowiązany 
jest jedynie określić (rodzajowo) czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, które 
muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Z punktu 
widzenia obowiązków wykonawcy obciążających go w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia omawiany wymóg nie rodzi po stronie wykonawcy konieczności dokonywania 
żadnych dodatkowych czynności, w szczególności wykonawca nie ma obowiązku składania 
żadnych dodatkowych oświadczeń czy też dokumentów. Wykonawca składając swoją ofertę 
akceptuje wymóg ustanowiony przez Zamawiającego, analogicznie jak wszelkie inne 
wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

PKT 5 SWZ - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 214 ust. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ. 

Wzór SWZ zawiera informację o udzielaniu przewidywanych zamówień, .o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7 PZP. Udzielenie tych zamówień następuje po przeprowadzeniu odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki. W świetle przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP wielkość planowanych zamówień tego 
rodzaju nie jest ograniczona limitem wartości zamówienia podstawowego, jak miało to miejsce 
w poprzednim stanie prawnym. Wielkość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7 PZP powinna być jednakże określona w SWZ, a ich wartość uwzględniona w 
przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego. Powyższy obowiązek oznacza, iż wartość 
zamówienia (zamówienia podstawowego), w którym przewiduje się udzielanie zamówień, o 
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP powinna zostać powiększona o wartość tych 
zamówień.  

Możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP musi być wskazana 
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Jest to warunkiem powstania 
uprawnienia do udzielania takich zamówień. Zapis o takiej możliwości jedynie w SWZ nie 
spowoduje powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do udzielania tych zamówień. 
Ponieważ omawiane zamówienie powinno być zgodne z jego przedmiotem, to we wzorze SWZ 
wskazano, że zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zgodnie ze wzorem dokumentacji, zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP będą 
mogły być udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego 
usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku 
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach 
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego 
wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. 
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Wzorcowa dokumentacja wyraźnie przewiduje, iż zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 
1 pkt 7 PZP mogą być realizowane na terenie całego nadleśnictwa, a nie jedynie na obszarze 
realizacji pakietu, na którym realizowane je–t zamówienie podstawowe.  

 

PKT 7 SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać sformułowane odrębnie dla każdego 
pakietu. Zamawiający powinien dostosować je mając na względzie opis przedmiotu 
zamówienia przyjęty dla danego pakietu. Określając warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający winien kierować się nakazem wynikającym z art. 112 ust. 1 PZP, tj. aby określać 
warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w 
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 
minimalne poziomy zdolności. 

W odniesieniu do warunków dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów wzorcowe SWZ nie przewidują stawiania tego rodzaju wymogów 
ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych nie jest poddane 
żadnej formie reglamentacji administracyjno-prawnej (tzn. nie wymaga uzyskania zezwolenia, 
licencji lub koncesji, czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej). W odniesieniu do 
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wzorcowa SWZ nie formułuje 
żadnego warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej.  

W SWZ przewiduje się natomiast warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do sytuacji 
finansowej wykonawców. Co się tyczy tego warunku Zamawiający winien określać wysokość 
środków finansowych (lub zdolności kredytowej) na poziomie 5 – 15 % wartości danego 
pakietu. Wartość tej kwoty jest określana na poziomie wydatków, jakie Wykonawca musi 
ponieść na realizację zamówienia w pierwszych dwóch miesiącach realizacji umowy, w których 
pokrywa koszty wykonywania prac z własnych zasobów finansowych i może jeszcze nie 
otrzymywać wynagrodzenia od Zamawiającego. W sytuacji, w której Zamawiający wprowadzi 
krótszy okres rozliczania się z wykonawcą wówczas można zmniejszyć kwotę wymaganą w 
treści tego warunku. 

Wielkość doświadczenia należy określić na poziomie 50 - 100% rocznej wartości danej części 
zamówienia (brutto). W celu umożliwienia zafunkcjonowania możliwie szerokiej konkurencji 
we wzorcowych SWZ przewiduje się, iż weryfikacji nie będzie podlegać doświadczenie w 
wykonaniu usługi określonej wartości (rozumianej jako umowa), lecz doświadczenie w 
wykonywaniu usług z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości, uzyskane na podstawie 
realizacji jednej lub większej ilości umów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi 
z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług 
wymaganej w treści warunku udziału w postępowaniu. Przy określaniu warunku udziału w 
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy 
należy przyjąć wielkość i zakres rodzajowy wymaganego doświadczenia odpowiadający 
wielkości i zakresowi danej części (pakietu).  

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej 
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wzorcowa SWZ 
wskazuje przykładowe wymagania dot. kwalifikacji personelu. W miarę potrzeby warunki te 
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powinny być dostosowane do potrzeb wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dla 
danego pakietu.  

Z uwagi na wynikającą z PZP konieczność określenia warunków udziału w postępowaniu w 
sposób powiązany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia, określenie w treści warunku udziału w postępowaniu konieczności dysponowania 
pilarzami musi być powiązane z wymaganą technologią pozyskania. Wymagana w treści 
warunku liczba pilarzy była determinowana przez ilość m3 drewna możliwą do pozyskania dla 
danej części zamówienia w technologii ręcznej. Do określania wymaganej liczby pilarzy nie 
należy uwzględniać masy przewidzianej do pozyskania w technologii maszynowej. 
Zamawiający są zobowiązani do określenia liczby personelu według reguły, iż jeden pilarz 
powinien przypadać na każde rozpoczęte 2.500 – 3000 m3 drewna, z zastrzeżeniem, że w 
nadleśnictwach górskich wielkość ta może być pomniejszona do 2000 m3 (lub mniej) drewna. 
Zamawiający winien podać w SWZ  wymaganą liczbę pilarzy dla każdej części oddzielnie. Nawet 
w przypadku pozyskania przy pomocy harwesterem niedopuszczalna jest całkowita rezygnacja 
z warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania pilarzami. W takim przypadku 
Zamawiający winien wymagać co najmniej dwóch pilarzy, chyba że pakiet obejmowałby jedynie 
1 leśnictwo. 

Jeżeli w ocenie kierownika Zamawiającego będzie to uzasadnione, możliwe jest określanie 
warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania pilarzami w zależności od wykazania 
przez wykonawcę dysponowania maszynami wielooperacyjnymi. W przypadku takiego 
sposobu określenia warunku udziału w postępowaniu w treści warunku należy jednoznacznie 
określić jaka  liczba pilarzy jest wymagana w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje 
maszyną/maszynami wielooperacyjnymi, a jaka, gdy oświadczy, iż maszynami takimi nie 
dysponuje. Przykład takiego sposobu określenia warunku udziału w postępowaniu dot. 
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia zawarty został niewiążącym wzorze dokumentacji na wykonywanie 
usług leśnych z zakresu pozyskania drewna stanowiącym Suplement do Wytycznych.  

Z kolei przy określaniu wymaganej liczby osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, 
leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia 
usług na rzecz leśnictwa liczba ta będzie determinowana przez wielkość części zamówienia i 
powinna być określona na poziomie, który zapewni właściwą realizację zamówienia. przy czym 
Zamawiający winni dopuszczać, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym 
pakiecie Uzasadnieniem dla postawienia wymogu dysponowania taką osobą jest fakt, iż 
Wykonawca, będący profesjonalistą i doświadczonym podmiotem funkcjonującym na rynku 
usług leśnych, powinien samodzielnie wykonywać zlecone prace bez angażowania strony 
Zamawiającego. Oznacza to, że winien posiadać wystarczającą wiedzę na temat wykonania 
poszczególnych prac leśnych, która zapewni należytą realizację. Winien zatem dysponować 
osobą z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia 
studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa, której głównym zadaniem ma być 
koordynowanie i kierowaniem pracami przyjętymi do wykonania. Osoba ta winna ściśle 
współpracować z Zamawiającym w takich sprawach jak m.in. szczegóły wykonania 
poszczególnych prac objętych zleceniem, zgłaszanie uwag i problemów związanych z 
wykonywaniem prac. Do obowiązków takiej osoby będzie należało m.in. pouczenie 
pracowników o prawidłowym wykonywaniu prac, nadzorowanie prawidłowego przebiegu 
wykonywania prac.  

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej 
w zakresie potencjału technicznego zakłada się, że wymaganie maszyny typu harwester jest 
uzależnione od ilości m3 drewna, jaką Zamawiający może przeznaczyć dla pozyskania 
maszynowego. Należy przyjąć wymóg dysponowania taką maszyną dla pozyskania 25 000 m3 
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drewna. Z kolei wymagana liczba ciągników do zrywki powinna być określona tak, aby jeden 
ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna przypadał na 15 000 m3 
drewna z zastrzeżeniem, że w nadleśnictwach górskich wielkość ta może być pomniejszona do 
10 000 m3 drewna. Rekomenduje się, aby w warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności 
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego dokonywać weryfikacji 
dysponowania jedynie sprzętem ciężkim lub wysoce specjalistycznym, takim jak harwestery 
czy ciągniki zrywkowe (lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna). Jak pokazuje praktyka 
weryfikacja dysponowania przez Wykonawców sprzętem drobnym jest uciążliwa i 
pracochłonna, przy czym takim potencjałem technicznym dysponują niemal wszyscy 
wykonawcy.  

Wzorcowa SWZ przewiduje, że jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów 
zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wskazać (1) wartości tego samego doświadczenia, (2) tych samych osób przewidzianych do 
realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, 
aby osoba nadzoru oraz osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami 
chemicznymi była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie, ani (3) tego samego potencjału 
finansowego w więcej niż jednym Pakiecie. Zwrócić należy uwagę, że postanowienia wzorcowej 
SWZ jednoznacznie przewidują, że w więcej niż jednym Pakiecie nie można wskazać wartości 
tego samego doświadczenia. Powyższe oznacza, iż doświadczenie wykonawcy wynikające z 
jednej umowy może zostać wykorzystane do wykazania doświadczenia w kilku pakietach, jeżeli 
pozwala na to wartość tego doświadczenia. W odniesieniu do środków finansowych lub 
zdolności kredytowej wykazywana kwota musi być nie mniejsza niż suma wartości środków 
finansowych lub zdolności finansowej wymaganej dla wszystkich pakietów, na które 
wykonawca składa swoją ofertę. SWZ nie zabrania natomiast, aby ten sam sprzęt, którym 
dysponuje wykonawca był wykazywany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowania w więcej niż jednym pakiecie.  

 

PKT 9 SWZ - WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W 
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z PZP wykonawca nie składa wraz z ofertą dokumentów wymaganych do oceny braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty 
wykonawca załącza jedynie oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega wykluczeniu z postępowania (art. 125 ust. 1 i 2 PZP). Oświadczenie to jest składane na 
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego wzór określa 
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 
standardowy wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16). Dokument ten stanowi zasadniczy instrument służący ocenie podmiotowej 
wykonawcy (weryfikacji przesłanek wykluczenia z postępowania oraz weryfikacji spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu). Dopiero następczo następuje potwierdzenie spełnienia 
warunków oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania poprzez złożenie dokumentów w 
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyznaczające termin ich złożenia (art. 26 ust. 1 PZP).  

W celu ułatwienia wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia wypełniania JEDZ, 
w treści SWZ podano instrukcję jego wypełniania, tzn. wskazano jakie informacje dotyczące 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy wykluczenia należy 
podawać w danej części JEDZ.  
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Jeżeli Zamawiający na to zezwoli wykonawcom, to JEDZ może zostać wypełniony w 
uproszczony sposób. Zamiast podawać szczegółowe informacje w dot. wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy mogą złożyć ogólne oświadczanie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zawarte w sekcji ,Części IV JEDZ. Jeżeli 
Zamawiający będzie wymagać od Wykonawców, aby w składanym wraz z ofertą JEDZ-u w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełnili jedynie w Części IV 
sekcję , to wówczas postanowienia w pkt 9.1. wzorcowej SWZ należy zmienić w niżej opisany 
sposób. W pozostałym zakresie postanowienia SWZ pozostaną bez zmian.  

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w pkt 6.1.-6.4. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 
ofertą:  

a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria 
L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. 

Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 4 do SWZ. JEDZ Wykonawca 
sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1) -2) PZP informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ 
(w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a 
KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 286 
KK, art. 299 KK, przestępstwa skarbowe, art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), informacje wymagane w Części III lit. C 
wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i 3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o 
których mowa w art. 47 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o sporcie, art. 
270 - 277d KK, art. 296 - 307 KK, z wyjątkiem art. 299 KK); 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
szósty JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 1) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 2) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz 
pierwszy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 3) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz 
pierwszy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
drugi JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
trzeci JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 7) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
siódmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 8) – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 9) PZP –– informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 
109 ust. 1 pkt 10) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz 
ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 7 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 
2022 r. poz. 835) – informacje wymagane w Części III lit D JEDZ. 

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 7.1. SWZ – Wykonawca w Części IV wypełnia 
tylko sekcję α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH 
KRYTERIÓW KWALIFIKACJI (pozostałe Sekcje A-D w Części IV JEDZ 
nie podlegają wypełnieniu) 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria 
L 2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) 
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oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami 
kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla 
każdej części (Pakietu).  

b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym 
mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na 
Ukrainie – (wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek 
wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 stanowi załącznik nr 5 do 
SWZ), Oświadczenie to powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

 

Ponieważ na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 2 PZP zamawiający nie wzywa do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli podmiotowym środkiem dowodowym jest 
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia zawartego w JEDZ, to z uwagi 
na tę regulację zamawiający może w trakcie postępowania odstąpić od zażądania niektórych 
dokumentów od wykonawcy. Dotyczy to (1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania, (2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ani (3) wykazu osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, jeżeli informacje wymagane na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną przedstawione przez 
wykonawcę w treści JEDZ.  

 

PKT 10 SWZ - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

Komunikacja z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
odbywa się wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.  

Zamawiający w SWZ winien podać osobę do kontaktu, która w swoim zakresie obowiązków 
zajmuje się sprawami zamówień publicznych. Osoba ta powinna zapewnić właściwą 
komunikację Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do decyzji Zamawiającego pozostawiono zorganizowanie spotkania z Wykonawcami, którego 
celem jest wyjaśnienie wątpliwości Wykonawców co do treści SWZ. Niemniej jednak spotkania 
takie są rekomendowane z uwagi na możliwość wykorzystania wszystkich form 
przewidzianych PZP do wnoszenia wątpliwości co do treści SWZ. Udzielenie odpowiedzi 
wpłynie na właściwe zrozumienie uregulowań wprowadzonych do specyfikacji oraz zapewni 
otrzymanie porównywalnych ofert.   
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PKT 11 SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zakłada się żądanie w SWZ wniesienia wadium w kwocie do 3 % wartości zamówienia. 
Podstawą określenia wysokości wadium powinna być wartość zamówienia podstawowego bez 
Opcji oraz bez wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. pkt 7 PZP. Wielkość wadium 
na tym poziomie ma spełnić funkcję ochroną, minimalizując skutki finansowe odmowy 
zawarcia umowy przez Wykonawcę.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SWZ 
precyzuje, aby w treści wadium zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.  

 

PKT 14 SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT 

W treści SWZ Zamawiający powinien określić termin składania ofert kierując się 
postanowieniami art. 138 ust. 1 i 5 PZP. Zasadniczy termin składania ofert przewidziany w PZP 
wynosi 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej. 

Termin składania ofert może zostać jednakże skrócony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 PZP, 
Na podstawie tego przepisu zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy 
jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej w przypadku opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym 
mowa w art. 89 PZP, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o 
zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 
12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej. Ponieważ wstępne ogłoszenie informacyjne nie wszczyna postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie informuje o zamiarze wszczęcia takiego 
postępowania przez zamawiającego w związku z czym jego publikacja, nie jest uzależniona od 
zatwierdzenia prowizorium planu. W świetle PZP opublikowanie wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego nie rodzi też obowiązku wszczęcia postępowania, którego dotyczy takie 
ogłoszenie. 

PZP określa kilka warunków związanych z publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 
od spełnienia których uzależnione jest prawo zamawiającego do skrócenia terminu składania 
ofert, i tak:  

1) Wstępne ogłoszenie informacyjne musi zostać przekazane do publikacji Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do ogłoszenia o zamówieniu. Powinno 
mieć to miejsce co najmniej 35 dni przed przekazaniem ogłoszenia o zamówieniu (o 
którym mowa we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym) Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej.  

2) Wstępne ogłoszenie informacyjne musi zostać w odpowiedni sposób upublicznione. 
Ustawa przewiduje dwa równoprawne sposoby, przekazanie do publikacji Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego 
(w tzw. profilu nabywcy). W przypadku sposobu drugiego, tj. zamieszczenia 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego na stronie internetowej zamawiającego 
konieczne jest jednakże wcześniejsze dopełnienie dodatkowego obowiązku 
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publikacyjnego, tj. przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tzw. ogłoszenia 
o profilu nabywcy, o czym stanowi art. 89 ust. 2 PZP. Ogłoszenie o profilu nabywcy jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zawiera informacje na 
temat adresu strony internetowej danego zamawiającego wykorzystywanej do 
publikacji ogłoszeń związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

3) Wstępne ogłoszenie informacyjne musi zawierać określoną treść. Treść ta jest 
określona w określonymi w Załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do 
publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). 
Obowiązek stosowania wzorów ogłoszeń wskazanych w przywołanym 
rozporządzeniu wynika z art. 87 ust. 1 PZP.   
 
W przypadku upublicznienia wstępnego ogłoszenia informacyjnego poprzez 
przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 87 ust. 
1 PZP, zamawiający przekazuje ogłoszenia zgodnie z formatem i procedurami 
elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, 
dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do 
dyrektywy 2014/24/UE, czyli z wykorzystaniem narzędzia SIMAP dostępnego na 
stronie internetowej Unii Europejskiej. W przypadku upublicznienia wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
zamawiającego zamawiający obowiązany jest stworzyć wstępne ogłoszenie 
informacyjne wykorzystując wzór określony w Załączniku I rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym 
standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i 
uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 
12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). 

4) w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcji IV.1.1. Rodzaj procedury) wskazać należy 
procedurę przyspieszoną, a jako uzasadnienie jej zastosowania wskazać należy 
wstępne ogłoszenie informacyjne.  

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia (kwota wartości szacunkowej zamówieni powiększona o VAT, bez 
opcji i bez wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP). Z kolei niezwłocznie 
po otwarciu ofert, Zamawiający powinien udostępnić na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach. Zamawiający winien podać łączną 
kwotę dla całego przedmiotu zamówienia oraz kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.  

Po otwarciu ofert, na mocy obowiązku wynikającego z art. 81 ust. 2 PZP, zamawiający 
przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach Powinno to nastąpił nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Zamawiający sporządza informację w postaci 
elektronicznej i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza 
umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych, zgodnego ze wzorem informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o 
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złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2406). 

 

PKT 16 SWZ - OPISY KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Zgodnie z postanowieniami art. 246 ust. 2 PZP zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 
pkt 1 i 2 PZP (a zatem także PGL LP) mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium 
oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych 
elementów składających się na przedmiot zamówienia. Warunkiem przyjęcia w SWZ ceny jako 
jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% jest zastosowanie 
OSTWPL (Załącznik nr 3 do SWZ we wzorcowej dokumentacji).  

Brak ujęcia w OSTWPL wszystkich czynności zamawiających przez jednostki organizacyjne PGL 
LP nie oznacza jednak automatycznie, iż w stosunku do tych czynności nie może być 
zastosowane kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert. Jeżeli Zamawiający dopełnią 
wymogów okresowych w art. 246 ust. 2 PZP, to pomimo nieujęcia tych czynności w OSTWPL 
możliwe będzie stosowanie kryterium ceny o wadze 100 %. Stosownie do postanowień art. 246 
ust. 2 PZP zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert 
albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów 
składających się na przedmiot zamówienia.  

 

PKT 17 SWZ - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

SWZ wymienia obowiązki Wykonawcy dot. formalności, jakie powinny być dopełnione celem 
zawarcia umowy. Obowiązki te obejmują czynności przygotowawcze tak, aby jeszcze przed 
wystawieniem pierwszego Zlecenia dokonać weryfikacji aspektów objętych zobowiązaniami 
umownymi Wykonawcy.  

W zakresie obowiązku przedłożenia kopii polisy OC wzór umowy załączony do SWZ musi 
określać wysokość wymaganej sumy gwarancyjnej. Okres obowiązywania przedkładanej polisy 
nie musi pokrywać się z okresem obowiązywania umowy. Wzór umowy przewiduje bowiem 
obowiązek przedłużania polisy przez Wykonawcę.  
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CZĘŚĆ TRZECIA   
 
KOMENTARZ DO WZORU UMOWY 

 

§ 1 Umowy - Przedmiot i zakres Umowy 

Przedmiotem Umowy są prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w 
SWZ (w tym w załącznikach do SWZ). Zasadniczo wzór SWZ oraz umowy został opracowany 
dla prac z zakresu zagospodarowania, pozyskania i zrywki. W przypadku zamawiania pakietów 
specjalistycznych uzupełnieniu powinien ulec opis przedmiotu zamówienia a postanowienia 
umowy w zakresie kar umownych dostosowane do tego przedmiotu. Wzory umów na 
wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz na wykonywanie usług 
leśnych z zakresu pozyskania technologią maszynową zawarte są suplementach do 
Wytycznych.  

Opracowany wzór dotyczy zamówień udzielanych na rok. Wzór umowy wieloletniej zawarto w 
suplemencie do Wytycznych. Obydwa wzory zawierają  obowiązkowe klauzule waloryzacyjne 
wymagane przepisami PZP2 dla umów w sprawach zamówień publicznych zawieranych na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy.  

W nazwie należy podać nazwę zamówienia, a w przypadku podziału zamówienia na części 
również części zamówienia, analogicznie jak w SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego poprzedzającego zawarcie umowy. 

Umowa wskazuje, iż wskazany w SWZ rozmiar prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
ma charakter szacunkowy, jednak przesądza, że jakkolwiek rozmiar prac zleconych do 
wykonania może być mniejszy od przedstawionego w SWZ, jednak nie mniejszy niż 70 % 
Wartości Przedmiotu Umowy. Rozwiązanie to pozwala z jednej strony dokonać faktycznej 
redukcji wielkości zleceń bez narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą 
Zamawiającego, zaś z drugiej gwarantuje Wykonawcy realizację znaczącej wielkości 
Przedmiotu Umowy.  

Dodatkowo umowa przewiduje, iż Zamawiającemu służy prawo opcji polegające na 
uprawnieniu do zlecenia dodatkowego zakresu rzeczowego w stosunku do łącznej ilości 
czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. 
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez 
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W 
ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 
nawet tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty. Wielkość (ilość) prac możliwych do zlecenia w ramach 
opcji jest ograniczona ich łączną wartością. W ramach opcji może zostać zleconych taka ilość 
prac, aby ich łączna wartość nie przekroczyła 20 % Wartości Przedmiotu Umowy. W ramach 
prawa opcji mogą być zlecone, jednakże wyłącznie prace, które są ujęte w opisie przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ) i zostały wycenione w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część oferty, tj. poddano dla nich ceny jednostkowe. Cechą charakterystyczną 
opcji jest brak konieczności prowadzenia jakichkolwiek negocjacji cen jednostkowych za 

                                                           
2 W związku z przepisami Ustawy z dnia 15.09.2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
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wykonanie usług zleconych w ramach opcji. Ceny te wynikają bowiem z kosztorysu ofertowego 
i po takich cenach są zlecane Wykonawcy.  

Zastosowany mechanizm prawa opcji pozwala na to, aby w sytuacji, w której ilość prac 
zleconych przez Zamawiającego przekroczyłaby ilość określoną w opisie przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 2 w SWZ), Zamawiający mógł nadal zlecać dalsze prace w ramach 
zawartej umowy, bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Aż do wyczerpania przyjętej wartości opcji (20% Wartości 
Przedmiotu Umowy) nie zachodzi potrzeba prowadzenia odrębnego postępowania.  

 

§ 2 Umowy - Zlecanie prac 

Wzór umowy przyjmuje zasadę realizacji prac wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu 
Umowy dopiero na podstawie wystawionego Zlecenia. Realizacja jakichkolwiek czynności 
przez Wykonawcę bez Zlecenia nie stanowi realizacji Przedmiotu Umowy a może prowadzić do 
odpowiedzialności odszkodowawczej (na podstawie KC), administracyjnej (na podstawie 
przepisów o lasach), a w skrajnych przypadkach nawet karnej.  

Informacje o wystawieniu Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem 
Zamawiającego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wezwania do przyjęcia Zlecenia będę 
przekazywane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Za zgodą przedstawicieli stron 
termin ten może zostać skrócony. Z uwagi na prawne znaczenie Zlecenia dokument ten będzie 
przekazywany w formie pisemnej, zaś Wykonawca potwierdzi każdorazowo przyjęcie Zlecenia 
poprzez jego podpisanie. W przypadku konieczności natychmiastowego zlecenia prac 
Przedstawiciel Zamawiającego może przekazać Zlecenie telefonicznie. Rozwiązania 
przedstawione w Wytycznych są próbą zabezpieczenia Zamawiającego w sytuacjach spornych. 
Powyższe rozwiązanie zabezpiecza Zamawiającego w sytuacji, w której Wykonawca będzie 
uchylał się od przyjęcia Zlecenia. Jego zastosowanie daje Zamawiającemu możliwość pełnego 
udokumentowania procesu zlecania prac. Dokumentacja procesu może być wykorzystana w 
ewentualnych sporach sądowych. Dopuszcza się, aby Zamawiający we własnym zakresie 
rozszerzył system przekazywania Zleceń przy zachowaniu jego skuteczności. 

Wzór umowy w sposób zamierzony nie określa sposobu podpisywania Zleceń w przypadku 
realizacji umowy przez Konsorcjum pozostawiając to decyzji samych konsorcjantów. W 
zależności od przyjętego podziału zakresu rzeczowego podpisywanie zleceń może następować 
przez wszystkich, niektórych lub każdego z konsorcjantów.  

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 (np. sortymenty drewna, kierunki obalania drzew, szczegółowe 
informacje o utrudnieniach na powierzchni, informacje o innych wykonawcach wykonujących 
prace w sąsiedztwie, informacje o występujących osobliwościach przyrodniczych) oraz 
określenie części przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami częściowymi.  

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. Zapis ten jest szczególnie istotny w kontekście obowiązku zabezpieczenia pozycji 
przez Wykonawcę (jej oznakowania) oraz możliwości wystąpienia wypadków. Należy zwrócić 
też uwagę na imienne wskazanie koordynatora BHP na Zleceniu. 
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Zlecenia, których przedmiotem będzie wykonywanie prac z zakresu zrywki i pozyskania mogą 
również określać dopuszczalną tolerancję określającą różnicę pomiędzy ilością masy zleconej 
do pozyskania oraz ilością masy faktycznie wykonanej, której wystąpienie nie może 
powodować uznania, że prace te zostały wykonane nienależycie. Jeżeli w Zleceniu nie zostanie 
określona inna tolerancja, to umowa wprowadza domniemanie, że z przypadku Zleceń, których 
przedmiotem będzie wykonywanie prac z zakresu pozyskania i zrywki, prace te będą uznawane 
za wykonane należycie, jeżeli zostanie pozyskane i zerwane nie mniej niż 80% i nie więcej niż 
120% masy określonej w Zleceniu.  

Umowa nie narzuca Zamawiającemu ograniczeń w zakresie częstotliwości udzielania zleceń i 
ich wielkości, jednak mając na uwadze konieczność mobilizacji Wykonawcy umowa przewiduje 
zobowiązanie, iż Zamawiający dołoży starań, aby wartość prac będących przedmiotem Zleceń 
w zakresie zrywki i pozyskania przypadających do wykonania w danym miesiącu trwania 
Umowy nie przekroczyła 20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy. Ponadto umowa przewiduje wprowadzenie ramowego harmonogramu 
realizacji Przedmiotu Umowy, który pozwoli Wykonawcy uzyskać orientacyjną wiedzę na 
temat planowego zakresu prac w poszczególnych okresach realizacji Przedmiotu Umowy. 
Należy też pamiętać, iż zgodnie z art. 456 KC, jeżeli strony zastrzegły w umowie, że spełnienie 
świadczenia następować będzie częściami w ciągu określonego czasu, ale nie ustaliły wielkości 
poszczególnych świadczeń częściowych albo terminów, w których ma nastąpić spełnienie 
każdego z tych świadczeń, wierzyciel może wprawdzie przez swoje oświadczenie, złożone 
dłużnikowi w czasie właściwym, ustalić zarówno wielkość poszczególnych świadczeń 
częściowych, jak i termin spełnienia każdego z nich, jednakże powinien każdorazowo 
uwzględnić możliwości dłużnika oraz sposób spełnienia świadczenia. 

Umowa jednoznacznie przesądza, iż Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia. W 
przypadku niemożności wykonania Zlecenia lub trudności w jego wykonaniu Wykonawca 
niezwłocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowiązany jest informować Zamawiającego o 
wszelkich znanych mu przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
Zlecenia. W tym zakresie w Umowie przewidziano też stosowne instrumenty pozwalające na 
wprowadzenie wykonawstwa zastępczego, Jeżeli Wykonawca będzie pozostawać w zwłoce z 
przyjęciem Zlecenia o więcej niż 3 dni bądź nie rozpocznie prac lub opóźnia się z ich realizacją 
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła wykonać je w terminie określonym w Zleceniu, 
to wówczas Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo powierzyć wykonanie 
prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt Wykonawcy osobie trzeciej. 

Umowa przewiduje także mechanizm korygowania Zleceń do zmieniających się warunków. 
Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego przekazaniu, jeżeli wystąpią szczególne 
okoliczności. Zamawiający jest też 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. 

Przyjęty system udzielania Zleceń pozwala na skuteczne rozliczanie zlecenia z zakresu 
gospodarki leśnej przekazywane Wykonawcom. Uwzględnia on realne sytuacje rozbieżności 
rozmiaru zlecanych i odbieranych prac zarówno z zakresu zagospodarowania lasu jak i 
pozyskania i zrywki drewna. Niemniej jednak, w trakcie zlecania prac należy mieć na uwadze 
poniższe uwarunkowania: 

- W trakcie zlecania prac z zakresu zagospodarowania lasu zaleca się wskazanie na 
zleceniu konkretnej ilości prac, jakie ma zrealizować Wykonawca. W przypadku braku 
możliwości dokładnego określenia ilości zlecanych prac należy precyzyjnie wskazać 
Wykonawcy obszar, na którym realizowany będzie zabieg. W uzasadnionych 
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przypadkach (np. szczególne uwarunkowania pielęgnowania gleby) Zamawiający 
powinien rozważyć wskazanie w zleceniu techniki prowadzenia zabiegu. 

- Należy dążyć do sytuacji, w której Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia na realizację 
całości pozyskania drewna na danej pozycji planu. Sytuacja taka ze względu na 
koncentrację prac w ograniczonym obszarze jest korzystna organizacyjnie zarówno dla 
Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Zlecając całość prac z zakresu pozyskania na danej 
pozycji planu należy mieć na uwadze, że: (a) wskazana automatycznie na zleceniu masa 
drewna przewidziana do pozyskania jest wynikiem przeprowadzonych szacunków 
brakarskich i jest jedynie wielkością orientacyjną., (b) Wykonawca powinien zrealizować 
zabieg hodowlany lub sanitarny poprzez usunięcie drzew wyznaczonych do wycięcia lub 
znajdujących się na obszarze, na którym przewidziano usunięcie wszystkich drzew (w 
zależności od rozwiązania przyjętego w danym nadleśnictwie), (c) Zamawiający 
powinien rozważyć doprecyzowanie wskazania w zleceniu przewidzianych do 
pozyskania sortymentów drzewnych, (d)odbiór prac z zakresu pozyskania i zrywki 
drewna będzie odbywał się etapowo. Pierwszy etap (lub etapy) odbioru prac będzie 
odbywał się w trakcie przyjmowania pozyskanego drewna na magazyn leśnictwa 
(sporządzenie ROD, a następnie WOD) oraz potwierdzenia wykonania zrywki drewna 
(sporządzenie KZ) i będzie podstawą do wykonania protokołu odbioru robót i 
zrealizowania przez Zamawiającego płatności za pozyskanie i zrywkę drewna. Ostatni 
etap odbioru będzie polegał na weryfikacji prawidłowości realizacji zabiegu i wywiązania 
się przez Wykonawcę ze zobowiązań zawartych w SWZ i umowie (sporządzenie 
protokołu zwrotnego przejęcia pozycji przez Zamawiającego) i będzie podstawą do 
ewentualnego naliczenia kar umownych. 

- W przypadkach uzasadnionych bieżącą sytuacją w sprzedaży drewna lub aktualnymi 
warunkami terenowymi, w których Zamawiający będzie zlecał jedynie częściowe 
wykonanie zabiegu na danej pozycji cięć, w trakcie zlecania prac należy mieć na uwadze, 
że (a) na zleceniu należy wskazać rodzaj i ilość przewidzianego do pozyskania surowca 
drzewnego, (b) w SWZ Zamawiający podawać będzie dopuszczalne odchylenie 
procentowe, w ramach, którego uzna prawidłowe wykonanie zlecenia. Zaleca się, aby 
wspomniana odchyłka nie przekraczała 20% ilości wskazanej w zleceniu, (c) odbiór prac 
z zakresu pozyskania i zrywki drewna będzie odbywał się w trakcie przyjmowania 
pozyskanego drewna na stan nadleśnictwa (sporządzenie ROD, a następnie WOD) oraz 
potwierdzenia wykonania zrywki drewna (sporządzenie KZ) i będzie podstawą do 
wykonania protokołu odbioru robót i zrealizowania przez Zamawiającego płatności za 
pozyskanie i zrywkę drewna. Po zakończeniu wszystkich (nie tylko objętych danym 
zleceniem) prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej pozycji cięć należy 
dokonać weryfikacji prawidłowości realizacji zabiegu i wywiązania się przez Wykonawcę 
ze zobowiązań zawartych w SWZ i umowie i ewentualnie przejąć wówczas od 
Wykonawcy powierzchnię, na której wykonywano zabieg. 

Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do odwołania realizacji Zlecenia z winy 
Wykonawcy. Obejmuje ono przypadki, gdy Wykonawca pomimo przyjęcia Zlecenia nie 
rozpoczyna prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w terminie 3 dni od przyjęcia Zlecenia, 
realizuje Przedmiot Zlecenia w taki sposób, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać je 
w terminie określonym w Zleceniu bądź nie wykonał prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w 
terminie określonym w Zleceniu, w szczego lnos ci, gdy wykonanie prac stanowiących Przedmiot 
Zlecenia po terminie określonym w Zleceniu utraciło znaczenie z punktu widzenia interesu 
Zamawiającego (w tym w szczególności z uwagi na zasady prawidłowej gospodarki leśnej, 
uwarunkowania przyrodnicze bądź atmosferyczne). W przypadku Odwołania Zlecenia z winy 
Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
prac objętych Zleceniem, lecz nie mniej niż 2.500 zł. 
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Odwołanie Zlecenia z winy Wykonawcy oraz przypadek, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z 
przyjęciem Zlecenia o więcej niz  3 dni w stosunku do wyznaczonego terminu na jego przyjęcie, 
o kto rym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy uprawnia Zamawiającego do zastępczego 
powierzenia wykonania prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt Wykonawcy osobie 
trzeciej, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, czyli do wykonawstwa 
zastępczego. Powierzenie wykonawstwa zastępczego następuje na podstawie odrębnej umowy 
zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą zastępczym. Zamówienie to, w zależności od jego 
wartości, może być zamówieniem publicznym w rozumieniu art. 7 pkt 32 PZP albo też nie 
podlegać przepisom tej ustawy. Wobec tego, jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba 
powierzenia wykonania zastępczego, to wówczas zamawiający będzie zobowiązany stosować 
przepisy PZP, jeżeli wartość zamówienia na wykonawstwo zastępcze przekraczać będzie tzw.  
próg unijny. Z kolei, jeżeli wartość ta będzie mniejsza, to wówczas ich zlecenie powinno 
odbywać się w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.). 

Obciążenie przez Zamawiającego pierwotnego Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego 
należy rozumieć zgodnie z przepisami KC regulującymi instytucję wykonawstwa zastępczego. 
Jakkolwiek wynikające z umowy uprawnienie Zamawiającego do wykonania zastępczego 
oparte jest na podstawie kontraktowej (tj. na podstawie umowy), to sposób jego rozumienia i 
następstwa skorzystania z tego prawa oceniać należy poprzez pryzmat tradycji cywilistycznej, 
w tym w szczególności z uwzględnieniem treści postanowień art. 479 KC (tj. przepisu 
regulującego uprawnienie wierzyciela do nabyć na koszt dłużnika rzeczy tego samego gatunku 
może w razie zwłoki dłużnika) oraz art. 480 KC (tj. przepisu regulującego instytucję 
upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika w razie zwłoki dłużnika w 
wykonaniu zobowiązania polegającego na czynieniu). Na tle przywołanych przepisów KC 
orzecznictwo sądowe uznaje, iż roszczenie o zwrot kosztów wykonania zastępczego obejmuje 
różnicę pomiędzy pierwotną ceną świadczenia, a kwotą zapłaconą Wykonawcy zastępczemu. Z 
powyższych względów postanowienia wzoru umowy precyzują, że koszty Wykonania 
Zastępczego, o których mowa w Umowie obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności 
koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego 
powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Zlecenia, w tym w szczególności różnicę 
pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem należnym podmiotowi, który 
zrealizował prace w ramach Wykonania Zastępczego.  

 

§ 3 Umowy - Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Wzór umowy przewiduje ramy czasowe realizacji Przedmiotu Umowy. Pamiętać, jednakże 
należy, iż upływ czasu przewidzianego na wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. niezrealizowanie 
przez Wykonawcę Zlecenia, którego termin realizacji upływał przed terminem realizacji 
Przedmiotu Umowy wynikającym z umowy, nie powoduje wygaśnięcia umowy. Z tej przyczyny 
§ 3 ust. 1 wyraźnie wskazuje, iż po terminie, w którym powinien zostać zrealizowany Przedmiot 
Umowy nadal mogą być wykonywane uprawnienia wynikające z Umowy. Upływ terminu, w 
którym powinien zostać zrealizowany Przedmiot Umowy jest oceniany z punktu widzenia 
przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania 
zobowiązania. Jeżeli okoliczność ta jest następstwem zdarzeń, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność to będzie on odpowiadał odszkodowawczo przed Zamawiającym za 
niedotrzymanie terminu.  

Wzór umowy zakłada wprowadzenie ramowego harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy. 
Dokument będzie miał wprawdzie jedynie charakter orientacyjny, ale umożliwi Wykonawcy 
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uzyskanie informacji pozwalających mu na ocenę zakresu mobilizacji swojego personelu i 
środków technicznych w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 4 Umowy - Obowiązki Zamawiającego 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest tzn. umową wzajemną (art. 487 § 2 KC), co 
oznacza, iż Zamawiającemu nie tylko służą uprawnienia wynikające z umowy, lecz również 
obciążają go określone obowiązki. W przypadku umowy wzajemnej każda ze stron jest zarówno 
wierzycielem, jak i dłużnikiem. Ponadto, jak w przypadku każdej umowy, także w tym 
przypadku Zamawiającego obciąża obowiązek współdziałania z Wykonawcą przy wykonaniu 
zobowiązania (art. 354 § 2 KC).  

Spośród obowiązków wynikających z postanowień § 4 zwrócić należy szczególną uwagę na dwa 
obowiązki stanowiące doprecyzowanie generalnego obowiązku współpracy, tj. obowiązek 
informowania Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu prac objętych 
Zleceniami oraz o zamiarze skorzystania z Opcji oraz obowiązek przekazać Wykonawcy 
posiadanych przez Zamawiającego informacji o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na 
terenie, na którym Przedmiot Umowy będzie wykonywany. 

 

§ 5 Umowy - Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

We wzorze umowy przewiduje się podwyższony stopień staranności Wykonawcy w stosunku 
do stopnia staranności wynikającego z przepisów KC. Przepisy kodeksowe (art. 355 § 1 KC) 
wymagają od dłużnika zachowania należytej staranności, czyli ogólnie wymaganej w 
stosunkach danego rodzaju. Jednocześnie jednak pozwalają określić ją w inny sposób, na 
zasadzie swobody umów (art. 3531 KC). Korzystając z tej możliwości, wzór umowy wskazuje, 
że Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością.  

Wzór umowy wskazuje, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody 
związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub 
śmierć. Określając zasady odpowiedzialności pomiędzy stronami wskazuje się, iż Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich 
z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Chodzi w tym przypadku 
zarówno za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(np. szkoda wyrządzona zwłoką w pozyskaniu surowca), jak o szkody wyrządzone 
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy (np. przypadkowe uszkodzenie drogi leśnej w 
trakcie przemieszczania sprzętu na powierzchnię). Pamiętać należy, że przywołane 
postanowienia umowne określają zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane 
realizacją Przedmiotu Umowy jedynie ze skutkiem prawnym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wynika to z faktu, iż umowa wywołuje skutki prawne wyłącznie pomiędzy jej stronami (inter 
parters) i nie wiąże żadnych osób trzecich. W odniesieniu do odpowiedzialności wobec osób 
trzecich podstawą określania odpowiedzialności odszkodowawczej będzie przepis art. 429 KC, 
który stanowi, że kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za 
szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności chyba, że nie 
ponosi winy w wyborze albo, że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub 
zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich 
czynności. Ponieważ realizacja Przedmiotu Umowy będzie następowała na rzecz 
przedsiębiorcy (profesjonalisty), to tym samym (w świetle reguł odpowiedzialności 
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wynikających z art. 429 KC) Zamawiający nie będzie w stosunku do osób trzecich ponosił 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy 
(np. za uszkodzenie przez Wykonawcę linii energetycznej).  

Mając na uwadze szczególnie wysokie ryzyko powstania szkód w związku z przemieszczaniem 
sprzętu i środków transportu wzór umowy eksponuje obowiązek wykonywania Przedmiotu 
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, zaś w razie wyrządzenia takich szkód 
przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, obowiązek doprowadzenia do 
niezwłocznego ich pokrycia. Pokrycie szkód może nastąpić zarówno samodzielnie przez 
Wykonawcę, jak i z jego polisy OC. Wzór umowy (vide: § 14) zobowiązuje zresztą Wykonawcę 
do posiadania ochrony ubezpieczeniowej.  

Wzór umowy określa także zakres zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego, do których 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się przy realizacji Przedmiotu Umowy. Obowiązek 
zastosowania się do zaleceń jest ograniczony wyłącznie do zaleceń, 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. W przypadku sformułowania zaleceń 
wykraczających poza ten zakres Wykonawca nie ma obowiązku dostosowania się do nich.  

Ważnym uprawnieniem umownym Zamawiającego jest prawo do wstrzymania realizacji 
Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu jego 
realizacji. Uprawnienie to umożliwia powstrzymanie działań niepożądanych z punktu widzenia 
postanowień umownych lub interesu Zamawiającego (np. powodowanie uszkodzeń dróg, 
stosowanie niedopuszczalnych środków chemicznych) celem zapobieżenia powstawania  
szkód w większym wymiarze przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z umowy (np. prawa do odstąpienia od umowy).  

 

§ 6 Umowy - Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy 

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa (w tym w 
szczególności z przepisów o dozorze technicznym) Wykonawca przyjmuje na siebie 
zobowiązanie umowne, 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. Wykonawca będzie również 
odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych osobom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje.  

W stosunku do opisanych powyżej obowiązków Wykonawca obowiązany będzie umożliwić 
Przedstawicielowi Zamawiającego dokonanie weryfikacji ich wykonania. Wzór umowy 
wprowadza elastyczne rozwiązanie, w myśl, którego Zamawiający nie jest obowiązany do 
dokonywania kontroli wypełnienia przez Wykonawcę jego obowiązków w zakresie używanych 
maszyn i narzędzi, jednakże służy mu takie uprawnienie. Tym samym w uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie mógł dokonać weryfikacji wypełnienia tych obowiązków, 
niezależnie od konieczności poddania się przez wykonawcę kontroli właściwych organów 
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administracji publicznej. Umożliwia to Zamawiającemu weryfikację stanu technicznego sprzętu 
Wykonawcy w przypadkach, gdy Zmawiający poweźmie wątpliwość co do prawidłowego 
wykonywania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie sprzętu.  

Wzór umowy ustanawia także odpowiedzialność materialną Wykonawcy z obowiązkiem 
rozliczenia się lub zwrotu za powierzone mu składniki majątkowe, przyjęte przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu Umowy (np. sadzonki, materiał powierzony do wykonania grodzeń).  

 

§ 7 Umowy - Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Ponieważ Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 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 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca mocą 
postanowień Umowy gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek ten umowa 
określa jako „Obowiązek Zatrudnienia”. Umowa precyzuje przy tym, w ślad za przepisami PZP, 
iż Obowiązek Zatrudnienia może być również zrealizowany poprzez zatrudnienie wymaganych 
osób przez podwykonawców.  

Weryfikacja Obowiązku Zatrudnienia następować ma w ten sposób, że 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. Analogicznie w przypadku zmiany 
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę dla tych 
osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.  Ponadto 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. 

Wzór umowy ustanawia również umowny obowiązek wykonywania Przedmiotu Umowy przez 
osoby wskazane w Ofercie. Dotyczy on osób wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie (a 
dokładnie - w JEDZ) celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Umowa dopuszcza możliwość zmiany tych osób, ale wyłącznie na osoby 
posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak 
wymagane w SWZ. Niewykonywanie przedmiotowych obowiązków zostało obwarowane karą 
umowną. 

Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca będzie uprawniony dopuścić do wykonywania 
poszczególnych prac tylko takie osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają 
kwalifikacje do ich wykonania.  

Wzór umowy przywołuje również obowiązek wyznaczenia przez Wykonawcę koordynatora 
zgodnie z przepisami prawa pracy (tj. zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Chodzi tu o 
obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
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pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w razie, gdy jednocześnie 
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.  

 

 

§ 8 Umowy - Podwykonawstwo 

Wzór umowy przewiduje rozbudowane postanowienia regulujące podwykonawstwo. Jako 
zasadę przyjmuje się konieczność uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na realizację 
przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Występując o 
wyrażenie zgody na zastosowanie podwykonawstwa przy realizacji Przedmiotu Umowy 
Wykonawca obowiązany będzie wskazać osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określić 
zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Przewiduje się również, iż 
Zamawiający będzie 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 
oraz (3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca. Powyższe uprawnienie ma 
umożliwić Zamawiającemu dokonanie weryfikacji potencjału proponowanego podwykonawcy 
z punktu widzenia planowanego mu do powierzenia zakresu rzeczowego.  

 

§ 9 Umowy - Odbiory 

Odbiór prac obejmować będzie, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym 
Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania - 
również część pozycji. O zakresach prac objętych odbiorami częściowymi decydować będzie 
każdorazowo treść Zlecenia wystawionego przez Przedstawiciela Zamawiającego. W 
przypadku przewidzenia w Zleceniu odbiorów częściowych Zlecenie powinno szczegółowo 
opisywać zakresy prac podlegających odbiorom częściowym i przewidziane dla nich terminy 
realizacji.  

Odbiór (a w przypadku przewidzenia w Zleceniu odbiorów częściowych, także odbiór 
częściowy) zwany odbiorem ilościowo – jakościowym, będzie bowiem obejmował obmiar ilości 
wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów dla 
poszczególnych prac określa Załącznik nr 4 do SWZ. W związku z możliwością zastosowania 
przez Zamawiającego różnych, dających odmienne wyniki metod pomiaru (szczególnie ilości 
pozyskanego drewna) do prawidłowego określenia ceny ofertowej Wykonawca powinien 
uzyskać informacje o warunkach odbioru prac w SWZ. Należy zwrócić uwagę na to, że w 
niektórych przypadkach część parametrów odbieranych prac określana będzie przy pomocy 
powierzchni próbnych. Brak zdefiniowania sposobu wyznaczania powierzchni próbnych może 
spowodować nieskuteczność kierowanych do Wykonawcy roszczeń w ewentualnych 
postępowaniach sądowych. 

Wzór umowy przewiduje zgłaszanie przez Wykonawcę zakończenia prac będących 
przedmiotem Zlecenia i ich gotowości do odbioru. Zgłoszenie będzie mogło być przekazane 
Przedstawicielowi Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adresy wskazane w umowie, przy 
czym w przypadkach uzgodnionych uprzednio z Przedstawicielem Zamawiającego lub w 
przypadkach wskazanych w Zleceniu zgłoszenie gotowości odbioru będzie mogło być 
przekazane Przedstawicielowi Zamawiającemu ustnie lub telefonicznie. Zgłoszenie przekazane 
ustnie lub telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub pocztą 
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elektroniczną. Jeżeli jednak Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie zgłosi 
Zamawiającemu zakończenia i gotowości do odbioru prac stanowiących przedmiot Zlecenia (a 
w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna także zakończenia prac na danej 
pozycji Zlecenia), Zamawiający będzie uprawniony wezwać Wykonawcę do natychmiastowego 
dokonania zgłoszenie gotowości odbioru, a w przypadku niedokonana przez Wykonawcę 
zgłoszenia gotowości odbioru w terminie 1 dnia od takiego wezwania - do dokonania odbioru 
w zakresie i w terminie przez siebie określonym. 

Dokonanie zgłoszenia gotowości odbioru rodzić będzie po stronie Zamawiającego obowiązek 
wyznaczenia terminu do odbioru i przystąpienia do odbioru. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odebrania prac wykonanych 
wadliwie. Odbiór powinien zostać wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na 
termin nie późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia gotowości odbioru. Umowa 
wskazuje, że odbiór będzie mógł nastąpić zarówno w obecności Przedstawiciela Wykonawcy, 
jak bez jego udziału.  

Wzór umowy przyjmuje, jako zasadę, odbiór bezusterkowy. Wyjątkiem od tego będzie 
wykonanie Przedmiotu Zlecenia z wadą, która nie może być usunięta (np. wyrobienie 
niewłaściwych sortymentów). W takiej sytuacji nastąpi jednocześnie odbiór i naliczenie kary 
umownej.  

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru będzie Protokół Odbioru Robót. W 
przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia będą prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, a 
Wykonawca nie dokona uprzątnięcia powierzchni, na której wykonywane były prace z zakresu 
pozyskania i zrywki, to wówczas Odbiór zostanie dokonany dopiero po uprzątnięciu 
powierzchni. W takim przypadku odbiór będzie dokumentowany Protokołem Zwrotu 
Powierzchni, zaś Protokół Odbioru Robót będzie potwierdzał jedynie wykonanie pozyskania i 
zrywki drewna i będzie stanowił wyłącznie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury. W związku z powyższym, w opisywanym przypadku, Protokół Odbioru Robót będzie 
zawierać wzmiankę o niewykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Zlecenia w zakresie 
uprzątnięcia powierzchni, na której wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki. 
Sporządzanie Protokołu Zwrotu Powierzchni nie jest jednakże wymagane w przypadku 
realizacji cięć przygodnych.  

Protokół Odbioru Robót będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego umowa nakłada na Zamawiającego 
obowiązek wskazania na piśmie zarówno samej odmowy odbioru prac, jak i wskazania 
przyczyn oraz ewentualnych nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku 
wykonywania prac. Wykonanie tego obowiązku ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia 
ewentualnego sporu z Wykonawcą.   

Przewiduje się, że Protokół Zwrotu Powierzchni oraz Protokół Odbioru Robót stanowić będą 
zarazem protokół zwrotu powierzchni, na których wykonywane były prace będące 
przedmiotem Zlecenia. W związku z przyjętą w PGL LP pragmatyką (dokumentowanie odbioru 
prac z zakresu pozyskania drewna na podstawie dokumentów przychodowych oraz 
kilkakrotne sporządzanie Protokołu Odbioru Robót dla jednej pozycji) wykorzystanie do tego 
celu dokumentu Protokołu Odbioru Robót wydaje się nadmiernie ryzykowne. Obecnie Protokół 
Odbioru Robót generowany jest, jako sumaryczne „zestawienie” Rejestrów Odebranego 
Drewna, uzupełnione o informacje konieczne do wystawienia faktury. Dokument nie 
uwzględnia konieczności weryfikacji prawidłowości wykonania zabiegu (stopień uszkodzenia 
drzewostanu, przestrzeganie wymogów BHP itd.). W sytuacji, w której dla jednej pozycji 
generowane jest kilka Protokołów Odbioru Robót trudne jest stworzenie systemu ustalania 
odpowiedzialnego za prawidłowe jej zabezpieczenie. 
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Wzór umowy kompleksowo reguluje możliwe uprawnienia Zamawiającego w przypadku 
nieterminowego wykonania Zlecenia. Najdalej idącym uprawnieniem Zamawiającego służącym 
mu w takiej sytuacji jest uprawnienie do odstąpienia od umowy. Przyjęte rozwiązanie 
nawiązuje do przepisu art. 636 § 1 KC, a zgodnie z nim w przypadku nieterminowego 
wykonania Zlecenia Zamawiający jest uprawniony 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. Odstąpienie jest jednak tylko jednym z 
uprawnień. Zamawiający może również naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 12 
Umowy albo zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie na koszt 
Wykonawcy osobie trzeciej. 

 

§ 10 Umowy - Wysokość wynagrodzenia 

Postanowienia wzoru umowy potwierdzają kosztorysowy charakter wynagrodzenia 
wskazując, iż 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.  

Umowa przewiduje też dla niektórych czynności z zakresu pozyskania drewna mechanizmy 
dopłaty do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu lub 
wiatru. W przypadkach opisanych szczegółowo w Opisie standardu technologii wykonawstwa 
prac leśnych (stanowiącym Załącznik nr 3.1. do SWZ) ceny jednostkowe podane w Kosztorysie 
Ofertowym zawartym w Ofercie będą mogły być przemnażane przez podane tam 
współczynniki zwiększające. Możliwość zastosowana wskaźników zwiększających dotyczyć 
będzie mogła (1) całkowitego wyrobu drewna technologią dowolną - cięcia zupełne (rębnie I), 
(2) całkowitego wyrobu drewna technologią dowolną – pozostałe cięcia rębne, (3) całkowitego 
wyrobu drewna technologią dowolną - trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne oraz 
(4) całkowitego wyrobu drewna technologią dowolną - trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
z pozyskaniem masy. W takich sytuacjach wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
wskazanych powyżej czynności obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według 
cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie i przemnożonych 
przez właściwy współczynnik wskazany w Opisie standardu technologii wykonawstwa prac 
leśnych (stanowiącym Załącznik nr 3.1. do SWZ.). Wzrost wynagrodzenia w następstwie 
zastosowania wskaźników zwiększających jest niezależny od wzrostu wynagrodzenia w 
następstwie zastosowania Opcji. 

Ceny jednostkowe podane w Kosztorysie Ofertowym będą miały charakter stały w trakcie 
całego okresu wykonywania umowy. Zmianie ulec będzie mogła jedynie stawka VAT. 

 

§ 11 Umowy - Warunki płatności 

Wzór umowy zakłada 21 – dniowy termin płatności. Termin płatności jest to dzień, w którym 
należy spłacić zobowiązanie, lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności 
wierzytelności. Literalnie określenie „do 21 dni” wskazuje, że jest to dowolny termin od 
momentu zaistnienia wskazanego w umowie zdarzenia oznaczającego początek biegu terminu 
(data dostarczonej faktury VAT) do 21 dnia włącznie jako ostatni możliwy termin spłaty 
świadczenia. Zatem należy uznać, że odbiorca usługi nie musi każdorazowo czekać z 
dokonaniem płatności do ostatniego - 21-go dnia. W przypadku posiadania płynności 
finansowej, może on dokonać płatności odpowiednio wcześniej, wszak należy mieć na uwadze 
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równe i jednakowe traktowanie podmiotów świadczących tożsame usługi. Zważywszy 
dodatkowo, że rynek usług leśnych budują podmioty z sektora MŚP, również należy mieć 
wzgląd na rekomendacje płynące z Polityki zakupowej państwa stanowiącej załącznik do 
uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. poz. 125. Zaleca ona zamawiającym 
skrócenie terminu płatności do 14 dni jako jedno z działań mających na celu usuwanie barier 
w dostępie MŚP do rynku zamówień publicznych. Na możliwość skrócenia terminu płatności 
mogą mieć również wpływ czynniki ekonomiczne – takie jak dodatkowe opłaty i prowizje 
bankowe za utrzymanie wysokich sald na rachunkach bankowych. 

Termin zapłaty wynagrodzenia jest w świetle przepisów KC tzw. terminem zastrzeżonym na 
korzyść dłużnika (art. 457 KC), co oznacza, iż Zamawiający jest uprawiony dokonać zapłaty 
przed upływem tego terminu, zaś w przypadku opóźnienia w zapłacie będzie obowiązany do 
zapłaty odsetek (art. 481 § 1 KC). 

W przypadku zawierania umowy z konsorcjum wzór SWZ ustanawia obowiązek wskazania 
przez konsorcjantów 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 odpowiedzialności w 
stosunku do wszystkich członków konsorcjum. Wskazane rozwiązanie ma ułatwić 
Zamawiającemu realizację umowy, gdyż w jego ofercie tylko jeden członek konsorcjum będzie 
wystawiał faktury na Zamawiającego.  

Wzór umowy przewiduje, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 
mechanizm tzw. płatności podzielonej (split payment), o którym mowa w art. 108a ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 
931 z późn. zm.). W związku z zastosowaniem split payment, zapłata wynagrodzenia należnego 
wykonawcy będzie dzielona na dwie części: (1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo 
części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na specjalny 
rachunek bankowy wykonawcy służący do rozliczeń VAT (tzw. rachunek VAT, w rozumieniu 
art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), (2) zapłata kwoty odpowiadającej wartości 
sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rozliczeniowy rachunek 
bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT wykonawcy. 

 

§ 12 Umowy - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ Wykonawca będzie obowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. SWZ przewiduje obowiązek wniesienia 
zabezpieczenia przez Wykonawcę jeszcze przed zawarciem umowy, jako jedną z formalności 
do dopełnienia przed zawarciem umowy (vide: pkt 15 SWZ). Z tego też powodu umowa będzie 
jedynie potwierdzać fakt wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia sprecyzowana 
będzie w SWZ (nie więcej niż 5% ceny łącznej brutto).  

Zwrot zabezpieczenia następować będzie w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy 
i uznaniu go za należycie wykonany, czyli 30 dni po wykonaniu ostatniego ze Zleceń. Nie 
przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia na okres rękojmi za wady, a to z uwagi na fakt, iż w 
stosunku do usług stanowiących Przedmiot Zamówienia co do zasady nie powstaje rękojmia za 
wady. 
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§ 13 Umowy - Kary umowne 

Wzór umowy wprowadza system kar umownych mających na celu sankcjonowanie 
niewykonania lub nienależytego wykonania zasadniczych obowiązków umownych 
Wykonawcy. Wprowadzenie katalogu kar umownych ma na celu ułatwienie Zamawiającemu 
realizacji odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy, a to z uwagi na brak konieczności 
wykazywania szkody poniesionej przez Zamawiającego w przypadku sporu sądowego dot. kar 
umownych. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem sądowym wystąpienie szkody nie 
jest przesłanką powstania wierzytelności o zapłatę kary umownej.  

Zaproponowany system kar umownych pozwala Zamawiającemu na dyscyplinowanie 
Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia przy założeniu, że odstąpienie od umowy będzie 
stosowane, jako ostateczność, czyli jedynie w przypadkach kardynalnego lekceważenia 
warunków umowy przez Wykonawcę. System kar umownych pozwala również na 
rekompensowanie szkód wyrządzonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy. Należy zwrócić uwagę na to, że kary umowne nie mogą stanowić źródła 
nieuzasadnionego dochodu Zamawiającego. Ich zastosowanie nie powinno mieć charakteru 
bezrefleksyjnego i powinno służyć rzeczywistemu dyscyplinowaniu Wykonawcy lub pokryciu 
wyrządzonych przez niego szkód. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę charakter 
środków, którymi dysponuje Zamawiający (mienie Skarbu Państwa) oraz wagę zobowiązań 
podjętych przez Wykonawcę należy stwierdzić, że nienaliczenie kar umownych powinno być 
każdorazowo związane ze świadomą, przemyślaną decyzją Zamawiającego dotyczącą 
weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zaistnienia przesłanki do naliczenia kary umownej. 

System kar umownych uwzględnia również postanowienia art. 433 PZP regulujące tzw. 
klauzule abuzywne w umowach w sprawach zamówień publicznych oraz wymagany 
postanowieniami art. 436 pkt 3 PZP limit kar umownych.  

Zasadniczą karą umowną przewidzianą we wzorze umowy jest kara za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w realizacji prac na danej pozycji objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego 
w Zleceniu. Zdarzeniem rodzącym roszczenie o zapłatę tej kary jest zwłoka w realizacji prac 
objętych Zleceniem. Kara dotyczyć będzie zatem zarówno takich sytuacji, gdy Wykonawca nie 
wykona całości prac objętych Zleceniem, jak i części prac (w sytuacji, gdy w Zleceniu 
przewidziano dokonywanie odbiorów częściowych). W przypadku jednak, gdy Wykonawca w 
terminie wykonał część prac (odebranych odbiorem częściowym), czyli pozostaje w zwłoce z 
realizacją pozostałej części (pozostałych części) podstawą wymiaru kary będzie wartość prac 
na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku, do których Wykonawca pozostaje w zwłoce. 
Kara ta została zastrzeżona na okoliczność zwłoki, czyli zawinionego przez Wykonawcę 
niedotrzymania terminu określonego w Zleceniu. Jeżeli zatem niedotrzymanie terminu 
wykonania prac nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. 
siła wyższa, uniemożliwienie realizacji prac przez Zamawiającego) to wówczas nie powstanie 
roszczenie o zapłatę kary umownej, względnie powstanie w mniejszym wymiarze.  

Co do zasady podstawą wymiaru kar umownych za zwłokę w realizacji prac na danej pozycji 
objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego w Zleceniu wartość prac brutto 
określana powykonawczo na podstawie wartości wynikającej z dokumentów, przy pomocy 
których będzie dokumentowany odbiór. W przypadku Zleceń, których przedmiotem będzie 
wykonywanie prac z zakresu pozyskania i zrywki wartość brutto stanowiąca podstawę 
naliczenia kary umownej nie będzie większa niż wartość 120% masy określonej w Zleceniu, 
chyba, że Zamawiający w Zleceniu określił mniejszą tolerancję uznania Zlecenia za należycie 
wykonane. Powyższa regulacja ma na celu uniknięcie przypadków, w których Wykonawca 
byłby obciążany karą umowną w sytuacjach, w których faktyczny zakres prac okaże się większy 
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niż ustalona w umowie lub w Zleceniu tolerancja stosowana pomiędzy Stronami dla uznania 
Zlecenia za wykonane należycie.  

Drugą karą za zwłokę w realizacji obowiązków umownych jest kara za zwłokę w przyjęciu 
Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Została 
ona określona w wysokości zryczałtowanej - 100 zł za każdy dzień zwłoki. Także i ona została 
zdefiniowana, jako kara za zwłokę, czyli za zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie 
terminu przyjęcia Zlecenia. Jego niedotrzymanie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności nie będzie rodzić obowiązku zapłaty kary.  

Kolejną z grup kar umownych przewidzianych w katalogu kar określonym w § 13 wzoru 
umowy jest grupa kar dotyczących niedopełnienia przez Wykonawcę wymogów jakościowych. 
Grupa ta obejmuje kary za uszkodzenia drzew podczas pozyskania lub zrywki w ilości większej 
niż 5 % drzew pozostających po zabiegu, a w przypadku pielęgnowania gleby w uprawach, w 
ilości większej niż 3 % drzew pozostających po zabiegu na pozycji objętej przedmiotem 
Zlecenia oraz za wykonywanie ścinki pilarką wadliwą techniką. W ww. przypadkach umowa 
określa szczegółowo metodykę  ustalania faktu niedotrzymania wymogów jakościowych.  

Wzór umowy wprowadza także kary za niedotrzymanie obowiązków umownych w zakresie 
personelu, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy. Dotyczy to kary za 
przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia. Kara ta została 
przewidziana z uwagi na wymagania wynikające z art. 95 ust. 2 pkt 3 PZP. 

Niezwykle istotną grupę kar przewidzianych w umowie stanowią kary sankcjonujące 
naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP. Są kary za każdy stwierdzony przypadek 
braku środków ochrony indywidualnej (w kwocie 300 zł) oraz za każdy przypadek 
nieprawidłowego oznakowania powierzchni lub za każdy przypadek braku oznakowania 
powierzchni w przypadku realizacji prac polegających na zrywce, pozyskaniu lub 
rozdrabnianiu (1.000 zł). 

 

§ 14 Umowy - Ubezpieczenia 

Przewiduje się, iż wzór umowy (stanowiący załącznik do SWZ) ustanawiać będzie obowiązek 
utrzymywania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy. Przedłożenie polisy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej będzie następować jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego i stanowić będzie jedną z formalności poprzedzających zawarcie umowy (por. pkt 
15 SWZ). Z tego powodu umowa nie wskazuje na obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenie 
OC, lecz potwierdza fakt zawarcia takiej umowy ubezpieczenia i ustanawia obowiązek 
utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej do końca realizacji Przedmiotu Umowy. Polisę lub 
inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 
na to ubezpieczenie Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nie 
później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Zaniechanie 
wykonania tego obowiązku będzie Zamawiającego uprawniało do odstąpienia od Umowy lub 
ubezpieczenia samodzielnie Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione przez 
Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony potrącić 
Wykonawcy z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoić z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Kwota wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna zostać określona 
samodzielnie przez Zamawiającego z uwzględnieniem czynników zwiększających ryzyko 
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szkodowości (prawdopodobieństwie wystąpienia szkód oraz ich potencjalną wysokość) w 
trakcie realizacji umowy, takich w szczególności jak możliwość uszkodzenia cennych 
drzewostanów w trakcie realizacji prac, rozdrobnienie kompleksów leśnych, na jakich 
wykonywany jest przedmiot umowy, możliwość uszkodzenia przez Wykonawcę dróg i innej 
infrastruktury leśnej lub obiektów turystycznych bądź edukacyjnych, zagęszczenie 
miejscowości zwiększające ryzyko powstania szkód na osobach, możliwość uszkodzeń w 
obiektach osób trzecich (np. sieci energetycznych, dróg publicznych). 

Suma ubezpieczenia OC wymaganego na okres realizacji Przedmiotu Umowy musi być 
obowiązkowo podana w SWZ, ponieważ jest to koszt, który musi zostać ujęty w cenie oferty, 
zaś art. 99 ust. 1 PZP przewiduje, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Konieczność 
wykupienia ubezpieczenia OC jest właśnie jedną z okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.  

 

§ 15 Umowy - Odstąpienie od Umowy 

Katalog przesłanek uzasadniających złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy przewiduje najbardziej rażące przypadki niedopełnienia zobowiązań umownych 
przez Wykonawcę.  

Umowa przewiduje również mechanizm odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 
wprawdzie nie narusza zasadniczych obowiązków umownych, ale dopuszcza się 
powtarzających się drobnych naruszeń. Zamawiający może bowiem odstąpić od umowy także 
w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości 
Przedmioty Umowy.  

Wzór umowy wyraźnie precyzuje, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do 
zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jednocześnie, mając 
na uwadze ochronę interesów Zamawiającego wzór umowy wprowadza regulację w myśl, 
której Zamawiający jest uprawniony do odebrania prac wykonanych do dnia odstąpienia za 
zapłatą wynagrodzenia. Umożliwia to dokonanie odbioru prac wykonanych prawidłowo na 
podstawie Zleceń udzielonych przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

 

§ 16 Umowy - Zmiana Umowy  

Opracowany wzór umowy zawiera regulacje pozwalające na elastyczne dostosowywanie 
procesu jej realizacji do zmieniających się warunków. Wśród nich wymienić należy prawo opcji 
(§ 1 ust. 9 – 11), klauzula redukcyjna (§ 1 ust. 4), czy też możliwość modyfikacji Zlecenia (§ 2 
ust. 10). Tym nie mniej wzór umowy przewiduje również postanowienia dotyczące jej zmiany, 
pozwalające dostosować jej postanowienia do zmieniających się warunków jej realizacji.  

Przesłanki zmiany umowy zostały odniesione do okoliczności utrudniających wykonanie 
zobowiązań Stronom, które relatywnie często mogą wystąpić w trakcie jej realizacji bądź do 
okoliczności, które dostosowywałyby proces realizacji umowy do zmienionych warunków.  

Zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP umowa określa zarówno 
przesłanki zmiany umowy, jak i warunki zmiany.  
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W przesłankach zmiany nie przewiduje się dokonywania zmiany cen jednostkowych 
wynikających z kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty.  

 

§ 17 Umowy - Porozumiewanie się Stron 

Wzór umowy nie zakłada wskazania w umowie Przedstawiciela Zamawiającego 
upoważnionego do reprezentacji w poszczególnych aspektach jej realizacji (udzielanie zaleceń, 
kontrolę realizacji, odbiory). Zamawiający obowiązany jest natomiast powiadomić Wykonawcę 
o osobach uprawnionych z jego strony do zlecania prac, kontroli i nadzoru ich wykonania oraz 
odbioru prac objętych przedmiotem Zleceń. Przyjęte rozwiązanie podyktowane jest faktem, iż 
ze strony Zamawiającego zazwyczaj występuje większe grono osób, którego skład jest zmienny 
w czasie. Ponieważ wskazanie Przedstawiciela Zamawiającego, jak również informacja o 
ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego, stanowi ważny aspekt realizacji 
umowy, to umowa przewiduje obowiązek dokonywania przez Zamawiającego zawiadomień w 
tych sprawach pisemnie lub pocztą elektroniczną.  

Wykonawca zobowiązany jest na powierzchniach leśnych do prowadzenia nadzoru nad 
realizacją prac w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią. Nadzór musi być 
wykonywany przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych osób posiadających 
doświadczenie oraz wiedzę z zakresu gospodarki leśnej. Zamawiający wymaga, aby osoby 
nadzorujące posiadały wykształcenie leśne (wyższe lub średnie) albo posiadały dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa.  

Przy pracach leśnych stosuje się nadzór: (a) bezpośredni – polegający na stałym kontakcie z 
osobą wykonującą prace szczególnie niebezpieczne (wymienione w § 7 rozporządzenia 
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). Nie jest 
możliwe prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych podczas nawet chwilowej 
nieobecności osoby nadzorującej oraz (b) doraźny – polegający na kontakcie (wg potrzeb) z 
osobami wykonującymi pozostałe prace. 

Nadzór polega na obserwacji i kontroli sposobu wykonywania prac przez personel Wykonawcy 
w celu korygowania nieprawidłowych zachowań mogących zagrażać osobie wykonującej prace 
jak i jej otoczeniu. Osoba nadzorująca wydaje polecenia w celu niedopuszczenia do powstania 
zagrożeń lub nieprawidłowości związanych z wykonywaną pracą oraz polecenia niwelujące 
ujawnione zagrożenia i niezgodności. Nadzór jest prowadzony w czasie wykonywania prac 
przez personel Wykonawcy. Nadzorem są objęte powierzchnie robocze, od chwili ich 
protokolarnego przyjęcia przez Wykonawcę, do czasu ich zwrotu po zakończeniu i odbiorze 
prac. Do osób sprawujących nadzór należy w szczególności: 

- nadzór bezpośredni przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 

- bieżące sprawdzanie poprawności wykonywanych prac pod kątem bezpieczeństwa,  

- udział w przyjęciu powierzchni na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez 
przedstawiciela Zamawiającego, 

- ochrona obiektów cennych przyrodniczo i elementów infrastruktury znajdujących się 
na powierzchni roboczej oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 
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- udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz udział w przekazaniu powierzchni 
po zakończeniu na niej pozyskania drewna. 

 

§ 18 Umowy - Rozstrzyganie sporów 

Wzór umowy zakłada, iż przed wytoczeniem powództwa dotyczącego roszczeń wynikających z 
umowy strony podejmą próbę ugodowego rozstrzygnięcia powstałego sporu. W ten sposób 
opracowany wzór umowy nawiązuje do coraz powszechniejszej w systemie prawa polskiego 
tendencji do ugodowego rozstrzygania sporów powstających w obrocie gospodarczym. 
Ugodowe zakończenie sporu powstałego pomiędzy stronami jest zazwyczaj rozwiązaniem 
bardziej efektywnym niż prowadzenie długotrwałego procesu sądowego, przede wszystkim z 
uwagi na możliwość szybszego zakończenia sporu oraz możliwość uniknięcia kosztów 
prowadzenia procesu.  

Przewiduje się, iż spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego (tzw. umowna właściwość sądu). Wskazane postanowienie 
umowne jest oparte na postanowieniach art. 46 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który 
przewiduje, że strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który 
według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w 
przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie 
właściwy, co oznacza, iż w przypadku wytoczenia powództwa przed inny sąd niż określony w 
drodze właściwości umownej, sąd ten przekaże sprawę sądowi określonemu w umowie.  

Bezpośrednio z mocy art. 591 ust. 1 PZP w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może 
złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora 
albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

 

Postanowienia umowy dot. Zleceń i Odbiorów dokumentowanych w postaci 
dokumentów elektronicznych 

Załączony do wzorów SWZ projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego zakłada, iż 
dokumenty kluczowe dla realizacji umowy, takie jak zlecenia i dokumenty odbiorowe, 
tworzone będą w postaci zmaterializowanej (jako dokumenty sporządzane na piśmie). Nie jest 
to jednakże przeszkodą, aby projekt umowy uzupełnić o postanowienia wprowadzające 
tworzenie ww. dokumentów postaci elektronicznej.  

W takim przypadku postanowienia wzoru umowy powinny uzyskać następujące brzmienia:  

§ 2 
Zlecanie prac 

(…) 

6.  Wezwania do przyjęcia Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną 
na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 17 ust. 2. Wezwania do przyjęcia Zlecenia 
będą wyznaczać termin na przyjęcie tego Zlecenia. Wezwania do przyjęcia Zlecenia 
będą przekazywane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, chyba, że 
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie postanowią inaczej.  
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7.  Zamawiający przekaże Zlecenie w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez Przedstawiciela Zamawiającego przesyłając je na 
adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 17 ust. 2. Wykonawca potwierdzi każdorazowo 
przyjęcie Zlecenia poprzez podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Zlecenie podpisane w sposób, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim zostanie przesłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 
17 ust. 2. Przyjęcie przez Wykonawcę Zlecenia w sposób opisany powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z konieczności zbadania powierzchni przekazywanej na podstawie 
Zlecenia (w tym w szczególności zapoznania się z występującymi tam zagrożeniami i 
elementami ochronnymi) oraz od ewentualnych negatywnych skutków prawnych 
zaniechania tego obowiązku.  

(…) 

10.  W przypadku konieczności natychmiastowego zlecenia prac Przedstawiciel 
Zamawiającego może przekazać Zlecenie telefonicznie na numer ______________________. 
Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w sposób 
opisany w ust. 7.  

 

 

§ 9 
Odbiory 

(…) 

4.  Zgłoszenie Gotowości do Odbioru zostanie przekazane pocztą elektroniczną na adres 
e-mail Zamawiającego wskazany w § 17 ust. 2. 

(…) 

7.  Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie 
późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia Gotowości do Odbioru. O 
wyznaczonym terminie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje 
Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 17 ust. 2. 

(…) 

12.  Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 13. Zamawiający przekaże Protokół Odbioru Robót w postaci 
elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego przesyłając je na adres e-mail Wykonawcy wskazany 
w § 17 ust. 2. Wykonawca może podpisać Protokół Odbioru Robót kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół Odbioru Robót podpisany w sposób, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim zostanie przesłane na adres e-mail Zamawiającego 
wskazany w § 17 ust. 2.  

13.  Odbiór w przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia będą prace z zakresu pozyskania i 
zrywki drewna, a Wykonawca nie dokona uprzątnięcia powierzchni, na której 
wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki, to wówczas Odbiór zostanie 
dokonany dopiero po uprzątnięciu powierzchni. W takim przypadku:  



 
42 | S t r o n a  

 

1) Odbiór będzie dokumentowany Protokołem Zwrotu Powierzchni, Protokół 
Zwrotu Powierzchni będzie sporządzany w postaci elektronicznej i 
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym w sposób opisany w ust. 12. 

2) Protokół Odbioru Robót będzie zawierać wzmiankę o niewykonaniu przez 
Wykonawcę przedmiotu Zlecenia w zakresie uprzątnięcia powierzchni, na 
której wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki, 

3) Protokół Odbioru Robót będzie potwierdzał jedynie wykonanie pozyskania i 
zrywki drewna i będzie stanowił wyłącznie podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury.   

Sporządzanie Protokołu Zwrotu Powierzchni nie jest wymagane w przypadku realizacji 
cięć przygodnych. 

 

 

§ 17 
Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę 
otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną l. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    _______________________________________________________ 

Telefon:      _______________________________________________________ 

e-mail:       _______________________________________________________ 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

e-mail:   _______________________________________________________ 

(…) 

4. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu Umowy powiadomi Wykonawcę, na adres e-mail 
Wykonawcy wskazany w ust. 2, o osobach uprawnionych z jego strony do zlecania prac, 
kontroli i nadzoru ich wykonania oraz odbioru prac objętych przedmiotem Zleceń 
(„Przedstawiciel Zamawiającego”).  

5. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy powiadomi Zamawiającego, na adres – 
mail Zamawiającego wskazany w ust. 2, o osobach uprawnionych z jego strony do 
reprezentacji przy wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności do potwierdzania przekazania Zlecenia i uczestnictwa w 
odbiorach prac („Przedstawiciel Wykonawcy”). W przypadku zaniechania tego 
obowiązku wezwania do przyjęcia Zlecenia przekazane przez Zamawiającego na adres 
e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 2 będą uważane za przekazane zgodnie z Umową. 
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Przedstawiciel Wykonawcy będzie również prowadzić nadzór nad realizacją prac w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią.  

6. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie 
nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 2. 

7. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie 
nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w ust. 2. 
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CZĘŚĆ CZWARTA   
 
SUPLEMENTY DO WYTYCZNYCH 

 

Suplement I Niewiążący wzór analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 
PZP; 

Suplement II Wzór umowy wieloletniej;  

Suplement III  Niewiążący wzór dokumentacji na wykonywanie usług leśnych z 
zakresu gospodarki szkółkarskiej; 

Suplement IV Niewiążący wzór dokumentacji na wykonywanie usług leśnych z 
zakresu pozyskania drewna;  

Suplement V Zasady stosowania prawa opcji; 

Suplement VI Zasady stosowania współczynników zwiększających ceny 
jednostkowe;  

Suplement VII Sposób kontraktowania usług porządkowania powierzchni 
uszkodzonych od wiatru w roku 2022 do realizacji w roku 2023; 

Suplement VIII Zasady wystawiania referencji,  

  


