
Nr ZDKiM/2/2016                                                                 Krzepice dnia 08.03.2016 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.bip.krzepice.pl

Krzepice: Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice
Numer ogłoszenia: 50920 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Targowa 19, 42-
160 Krzepice, woj. śląskie, tel. 0-34 317 51 02, faks 0-34 317 61 06.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkim.krzepice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy Urzędu Miejskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice o 
powierzchni łącznej 122 ha (±10%). 2Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać 
stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 3Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: ustawę z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, Zasady sporządzania uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 
1999 r. 4Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice, w przypadku stwierdzenia przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 5Rejestr działek przyjąć na dzień 31.12.2015 
roku. 6Okres obowiązywania planu - 10 lat. 7Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzację 

http://www.bip.krzepice.pl/


stanu lasu należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim w formacie A - 4 w twardej 
oprawie, w 4 egzemplarzach. Do jednego egzemplarza dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD, 
czytaną w programie PDF jako wklejkę. Dodatkowo do każdego opracowania należy dołączyć 
gospodarczą mapę lasu podklejoną na płótnie w kieszeni na końcu opracowania. 8Różnice 
powierzchniowe powstałe podczas prac urządzeniowych wynikające z różnicy pomiędzy ewidencją 
gruntów a stanem faktycznym oraz proponowane zmiany klasyfikacji użytku leśnego należy 
dołączyć do opracowania, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w uproszczonym planie 
urządzenia lasu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach, należy sporządzić dla tych gruntów 
.Wykaz zmian gruntowych. 9Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową wraz z: wykazem gruntów wykazanych w 
ewidencji gruntów jako lasy, a w terenie nie będących lasami, wg obrębów geodezyjnych, wykazem 
gruntów leśnych ustalonych w terenie, a nie wykazanych w ewidencji jako las, wg obrębów 
geodezyjnych, 10Inne nie wymienione zagadnienia uzgodnione zostaną protokołami konieczności 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadkach wystąpienia rozbieżności. 11 Wykonawca 
uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśnictwa Kłobuck, dla sporządzonej dokumentacji 
urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z wykonaną 
dokumentacją. 12 Wykaz numerów ewidencyjnych działek leśnych będących przedmiotem 
postępowania: Obszar oznaczony nr 1 na zał. graficznym Obręb geodezyjny Krzepice działka nr 9 o 
pow. 9,3662 ha działka nr 51/2 o pow. 0,7907 ha działka nr 309 o pow. 1,2117 ha działka nr 310 o 
pow. 0,0757 ha działka nr 312 o pow. 0,5619 ha działka nr 330 o pow. 0,3947 ha działka nr 51/3 o 
pow. ok. 4,5000 ha działka nr 49 o pow. ok. 4,0000 ha działka nr 308 o pow. 0,8645 ha Obszar 
oznaczony nr 2 na zał. graficznym Obręb geodezyjny Krzepice działka nr 266/5 o pow. 1,5194 ha 
działka nr 266/13 o pow. 0,9196 ha działka nr 266/10 o pow. 2,6561 ha działka nr 833 o pow. 
0,1040 ha działka nr 888 o pow. 0,1100 ha działka nr 265 o pow. 19,4001 ha działka nr 583 o pow. 
30,5341 ha działka nr 3078 o pow. 1,5473 ha Obszar oznaczony nr 3 na zał. graficznym Obręb 
geodezyjny Krzepice działka nr 2306/18 o pow. 3,2794 ha działka nr 2350/2 o pow. 6,1493 ha 
Obręb geodezyjny Dankowice działka nr 696/2 o pow. 2,0886 ha działka nr 697/2 o pow. 0,9151 ha 
działka nr 713 o pow. 2,8591 ha działka nr 714 o pow. 0,7429 ha Obszar oznaczony nr 4 na zał. 
graficznym Obręb geodezyjny Dankowice działka nr 12 o pow. 0,7392 ha działka nr 15 o pow. 
0,4354 ha działka nr 20 o pow. 0,0060 ha działka nr 21 o pow. 3,0480 ha działka nr 22 o pow. 
0,3554 ha działka nr 92 o pow. 21,6309 ha Obszar oznaczony nr 5 na zał. graficznym Obręb 
geodezyjny Starokrzepice działka nr 1404/2 o pow. 1.5820 ha OGÓŁEM: 30 działek 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 122,3873 ha..

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.



III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - złożenie oświadczenia 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawcy muszą 
wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej dwie usługi w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia, na 
wartość nie niższą niż 40 tysięcy zł brutto łącznie za dwie usługi.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - złożenie oświadczenia 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - złożenie oświadczenia 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - złożenie oświadczenia 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 



ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2) , należy 
przedłożyć: Wykaz wykonanych usług. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie 
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie 
odpowiednim do przedmiotu zamówienia, na wartość nie niższą niż 40 tysięcy zł brutto łącznie za 
dwie usługi. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru (zał. Nr 5 
do SIWZ) 1) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. Nr 1) do SIWZ. 2) 
zaaprobowany wzór umowy - (zał. Nr 6) do SIWZ; 3) wykaz osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie; 4) 
pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 
pełnomocnika;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin - 10 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.krzepice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Targowa 19 
42-160 Krzepice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.03.2016 godzina 10:00, miejsce: ul. Targowa 19 42-160 Krzepice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Zakładu
Janusz Kopacz


