
STAROSTWOPOWIATOWEWpon".
ul. Jackowskiego 18 '

60-509 Poznan. (.-
tel. centr. (O6:l) 84 ~-O-SO.

NIP 781-16-19-671 Reg Sjl2701,c

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 KURO

1.lnfor~ac~óbBe POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl

tel. O61 8410500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60 000 EURO ,

na podstawie art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z póz. zm), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

II. Przedmiot za~ówienia:

Sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasów dla lasów nie stanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa
nalezacych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznanskim. Zestawienie powierzchni lasów z
podzialem na nadlesnictwa, gminy i obreby ewidencyjne stanowi zalacznik do SIWZ.
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia ww planów w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej wraz z
wyciagami przeznaczonymi dla poszczególnych wlascicieli w dwóch egze~plarzach, w 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej oraz zadania dla wlascicieli lasów po l egzemplarzu. W przypadku ujawnienia na gruncie
dodatkowych (nie wymienionych w zalaczeniu do umowy) powierzchni lasów nalezacych do osób fizycznych lub
wspólnot gruntowych, Wykonawca zobowiazany jest do ich uwzglednienia w uproszczonych planach urzadzenia
lasów.

Uproszczone plany urzadzenia lasu winny spelniac wymogi okreslone w ustawie z dnia 28.09.1991 r. o lasach
( Dz.U. nr 45/2005, poz. 435) oraz rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28. 12.1998 r. w sprawie szczególowych zasad sporzadzania planu urzadzenia lasu, uproszczonego
planu urzadzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 3/1999, poz. 16)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych.
Czesc I
Uproszczone plany urzadzenia lasów w Nadlesnictwie Lopuchówko;
Czesc II
Uproszczone plany urzadzenia lasów w Nadlesnictwie Babki;
Czesc III
Uproszczone plany urzadzenia lasów w Nadlesnictwie Konstantynowo.
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty zostal w zalaczniku nr 1 do niniejszej siwz.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy.
ill. Wv~al?:anv termin realizacji z~ówienia:

Termin realizacji zamówienia -do dnia 30.09.2006r.

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunków:

l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja

obowiazek posiadania takich uprawnien;
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia;
3) posiadaj a niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia;
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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5) znajdujasie w sytuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajacejwykonaniezamówienia;
6) nie podlegajawykluczeniuz postepowaniao udzieleniezamówienia(art. 24 ust. l i 2 ustawy);
7) zapoznalisie z warunkamiprzetarguzawartymiw SIWZ;
8) w ostatnich 3 latach wykonali uslugi podobne co do charakteru i zlozonosci z przedmiotem niniejszego

zamówienia;
9) zlozylidokumentywymaganew SIwZ.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacjezawarte w dokumentach i oswiadczeniachwyszczególnionychw pkt V niniejszej SIwZ. Z
tresci zalaczonych dokumentówmusi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawcaspelnil. Uzupelnienie
wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie
skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. jakie maja. dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunków udzialu w postepowaniu.

1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:

1) wypelnionyformularz ofertowy (wg zalaczonegodruku - na kazda czesc, na która oferent zamierza zlozyc
oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz z dokladnym okresleniem, której czesci dotyczy)

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru potwierdzajacy, dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie
koniecznym do wykonania zamówienia; [wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert],

3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy
[na formularzu ofertowym];

4) oswiadczenie potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczen, ze
uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert];

5) Oswiadczenie potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na
raty zaleglych platnosci [wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert];

6) wykaz zamówien zrealizowanych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat (rozpoczetych i
zakonczonych w latach 2001 -2004) odpowiadajacych charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej
wartosci, z zalaczeniem dokumentów potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly wykonane z nalezyta
starannoscia (minimum 2 referencje);

7) dokumenty potwierdzajace przygotowanie zespolu do wykonania przedmiotu zamówienia (zalacznik nr 6).

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz równiez pkt 4 - wymogi formalne
pelnomocnictwa).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (
np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (
np. nie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem kopie, sprzeczne z trescia SIWZ) spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postepowania oraz odrzucenie oferty, z zastrzezeniem pkt 6 niniejszego rozdzialu.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.



VI. Opis sposobu prZVl!otowaniaofert.

1. Oferte nalezyzlozyc wg formularza ofertowego stanowiacegozalaczniknr 2, 3, 4 do niniejszejSIWZ.
2. Tresc zlozonejoferty musi odpowiadactresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerzelub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania
zobowiazanw wysokosciodpowiadajacejcenie oferty.
4. Wykonawcama prawo zlozyctylkojedna oferte.

5. Oferta i zalaczniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc
oryginalem przez upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje

podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob( e)y nie
wymienio(a)e w dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc
stosowne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub
poswiadczone notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopii.

2)

3)

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza sie wlasna numeracje
kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób umozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje ( bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów
naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony
oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez
osob(e) y podpisujc(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje ( np.
wraz z imienna pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wviatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc
udostepniane.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie
sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacxjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal
niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one
udostepnione innym uczestnikom postepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie

cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
3) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez

Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

4) Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien
publicznych.

5) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).



6) Udostepnianieofert odbywacsie bedzie na ponizszychzasadach:ZainteresowanyWykonawca,po otwarciu
ofert zlozy do Zamawiajacegopisemny wniosek o ich udostepnienie.Zamawiajacy,po sprawdzeniu,które
informacje zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w
uzgodnionymterminie zapoznaniesie z ofertami.

10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art.
93 ust. 4 ustawy.

VIll. Termin zwiazania oferta

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu skladania ofert.

IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
pokój nr 002 do dnia 30.01.2006r., do godz. 11:00

1) Koperte nalezyzaadresowacjak nizej:

2) Koperta powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
1) Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób

okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

2) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji
i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana
oferta.

4) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia 30.01.2006 roku, o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego nr 18, pok. Nr 315, pietro III.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

X. Wskazanie osób uDrawnionych do Dorozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sDosobie
Dorozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami i Drzekazvwania oswiadczen i dokumentów.

1) Osobamiuprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamisa:

W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia
Malgorzata Waligórska - Zastepca Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa tel. (O 61)
8410582

W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra Waszak -Dyrektor WydzialuAdministracyjnegotel. (O61) 8410574

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod



warunkiem niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
winny byc kierowane na adres
e-mail: aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl

3) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych
ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
Zapytania moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl, pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na pismie
(np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).

4) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem
pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed
terminem skladania ofert.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7) Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

8) W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin
skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty

l) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed
terminem skladania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta ( patrz
rozdzial IX SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie
pisemnego powiadomienia ( wg zasad takich samych jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie"
WYCOFANIE '

5) Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie
beda otwierane.

XII. Opis sposobuobliczeniaceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w dokumentacji projektowej oraz
ewentualneryzykowynikajacez okolicznosci,którychnie moznabylo przewidziecw chwili zawieraniaumowy.

XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami i ich znaczeniem:

-cena ofertowa - 100 %,

-Wg kryterium cena:

Cena minimalna
Wc =--------------------------- x 100pkt,

Cena badanej oferty.
Gdzie:

Wc = Punkty za cene

l) Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta zawierajaca najnizsza cene.



2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty. Do zlozenia w
okreslonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien
publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców.
Wykonawcy, których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7
dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na
ich poprawienie. Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium wyboru - najnizsza cene.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.
3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy

wybierze oferte najkorzystniejsza ( z najnizsza cena) sposród pozostalych ofert, chyba ze zachodza przeslanki,
o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

XV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony
prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ
wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawniona Zamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie

protestu.
Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak
rozstrzygniecia protestu w tym terminie uwaza sie zajego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia
rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu
odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje
skarga do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu
arbitrów, przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.
Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o
zmiane orzeczenia w calosci lub w czesci.

DSTA ~ZNANSKj
I

f



Zalacznik nr 1

Zestawienie powierzchni lasów wg nadlesnictw z podzialem na
gminy i obreby ewidencyjne oraz powierzchni gruntów rolnych zalesionych

w latach 1994-2003

. UWAGA:
Obreby ewidencyjne o malych powierzchniach nalezy laczyc z sasiednimi
obrebami w taki sposób, aby kazdy uproszczony plan urzadzenia lasu
obejmowal powierzchnie powyzej 10 ha

Nadlesnictwo Lopuchówko (czesc I)

DATA WAZNOSCI

WIES
GMINA POWIERZCHNIA

PLANU

Obreb ewidencyjny URZADZENIA
LASU

Bolechowo Czerwonak 1,06ha 31.12.2004

Czerwonak Czerwonak 5,48 ha 31.12.2004

Debogóra Czerwonak 1,35ha 31.12.2004

Kiciu Czerwonak 2,71 ha 31.12.2004

Kozieglowy Czerwonak 2,95 ha 31.12.2004

Owinska Czerwonak 9,27 ha 31.12.2004

Promnice Czerwonak 1,82ha 31.12.2004

Bogucin Swarzedz 1,43ha 31.12.2004

Gortatowo Swarzedz 0,93 ha 31.12.2004

Gruszczyn Swarzedz 1,49ha 31.12.2004

Lowecin Swarzedz 0,10 ha 31.12.2004

Paczkawo Swarzedz 1,08 ha 31.12.2004



Sokolniki
SwarzedzGwiazdowskie 0,18 ha 31.12.2004

Uzarzewo
Swarzedz

Katarzynki
4,0 ha 31.12.2004

Wierzenica Swarzedz 0,42 ha 31.12.2004

2:=34,27 ha-



Nadlesnictwo Babki ( czescfi)

DATA
WIES W AZNOSCI

Obreb GMINA PO WIERZCHNIA PLANU

ewidencyjny URZADZENIA
LASU

Babki Mosina 15,29ha 31.12.2004

Czapury Mosina 22,39 ha 31.12.2004

Daszewice Mosina 127,20ha 31.12.2004

Mieczewo Mosina 30,46ha 31.12.2004

Radzewice Mosina 26,06ha 31.12.2004

Rogalin Mosina 12,45ha 31.12.2004

Rogalinek Mosina 33,52ha 31.12.2004

Swiatniki Mosina 17,46ha 31.12.2004

Wiórek Mosina 111,66ha 31.12.2004

Garby Swarzedz 1,20ha 31.12.2004

Zalasewo Swarzedz 0,16 ha 31.12.2004

Rabowice Swarzedz 2,65 ha 31.12.2004

Bylin Kleszczewo 0,24 ha 31.12.2004

Gowarzewo Kleszczewo 1,15ha 31.12.2004

Kleszczewo Kleszczewo 0,39ha 31.12.2004

Krerowo Kleszczewo 0,31ha 31.12.2004

Markowice Kleszczewo 0,50ha 31.12.2004



Nadlesnictwo Babki

Tulce Kleszczewo 4,25 ha 31.12.2004

I= 407,34 ha

Wlasciciel .,." Pow.
. NrRok gruntu Adres , DzIC)lkI

Dzialki Miejscowosc Gmina
." rolnegd , [haj""

1995 Jerzy Myssak ul. Dluga 24 0,75 293 Radzewice Mosina
62-022 Swiatniki

1995 Jadwiga ul. Prezydialna10 1,2 204 Rogalin MosinaStachowska 62-022 SwiatnikI

1995 Kazimierz ul. Prezydialna12 2 205/2 Rogalin Mosina
Sroczynski 62-022 Swiatniki

1997 Franciszek Tanibórz 3
1,08 433 Gowarzewo KleszczewoSerba 63-004 Tulce

1997 StanIslaw MarkowIce9
0,97 113 Krerowo KleszczewoKozlowski 63-006 Krerowo

1997 StanIslaw MarkowIce9
2,17 137 Markowice KleszczewoKozlowski 63-006 Krerowo

ul.Dluga 61

2000 Stanislaw Radzewice
0,5 132 Radzewice MosInaDudek 62-022 SwIatniki

n. Warta
RadzewIce

2001 Stanislaw ul. Dluga 61 0,5 132 Radzewice MosinaDudek Swiatniki n. Warta
62-022

Markowice20 125/1
2002 Jan Mederek 0,25 125/2 Markowice Kleszczewo63-006 Krerowo 124/4

1,33 272/3

Barbara Mieczewo 1,74 248
2003

Polak-Grynia
ul. Szeroka 11A 0,35 302/2 MIeczewo Mosina
62-050 Mosina 0,56 228/3

0,33 274/1

Miroslaw Mieczewoul.
2003

Ochowiak Szeroka 20 2,55 255/1 Mieczewo Mosina
62-050 Mosina

Suma 16,28



Nadlesnictwo Konstantynowo ( czesc ID)

DATAWAZNOSCI
WIES

GMINA POWIERZCHNIA
PLANU

Obreb ewidencyjny URZADZENIA
LASU

Baranówko Mosina 15,76ha 31.12.2004

Boleslawiec Mosina 3,09 ha 31.12.2004

Borkowice Mosina 4,12 ha 31.12.2004

Dyrnaczewo Stare Mosina 4,23 ha 31.12.2004

DyrnaczewoNowe Mosina 4,69 ha 31.12.2004

Krajkowo Mosina 149,97ha 31.12.2004

Krosinko Mosina 4,50 ha 31.12.2004

Krosno Mosina 24,63 ha 31.12.2004

Nowinki Mosina 55,70ha 31.12.2004

Pecna Mosina 39,66 ha 31.12.2004

Sowinki Mosina 1,71ha 31.12.2004

Zabinko Mosina 52,89ha 31.12.2004

Baranowo Tarnowo Podgórne 0,23 ha 31.12.2004

Batorowo Tamowo Podgórne 5,39 ha 31.12.2004

Chyby Tarnowo Podgórne 0,71 ha 31.12.2004

Jankowice Tamowo Podgórne 3,67 ha 31.12.2004

Lusowo Tarnowo Podgórne 21,20 ha 31.12.2004

Lusówko Tamowo Podgórne 7,36 ha 31.12.2004



Przezmierowo Tarnowo Podgórne 0,57 ha 31.12.2004

Rumianek Tarnowo Podgórne 0,30 ha 31.12.2004

Sady Tarnowo Podgórne 0,10 ha 31.12.2004

Sieroslaw TarnowoPodgórne 5,72 ha 31.12.2004

Swadzim TarnowoPodgórne 3,81 ha 31.12.2004

ill. Tarnowo

Podgórne
Tarnowo Podgórne 1,44 ha 31.12.2004

Wysogotowo TarnowoPodgórne 6,66 ha 31.12.2004

I= 418,11 ha

Nadlesnictwo Konstantynowo

1994 IKlara KurowskaI Sowinki 7 I 1 I 59/1 I Sowinki I Mosina
62-050 Mosina

1994 IMarek SzeszulaI Sowinki 10 I 1 I 48 I Sowinki I Mosina
62-050 Mosina

Edmundowo

EdmundowoI
1994 I Bernard Jandy I

ul. Lesna 2
1,25 80 Obr.

Tamowo
62-080 Tamowo Podgórne

Pod órne (Jankowice)

1995 I Antoni Jurga I Krosno ul. Glówna 27 1,75 I 366 I Krosno l Mosina
62-050 Mosina 0,87

Lusowo

1996 I
Annai Jerzy I

ul. Ogrodowa 5

I 0,961121/41
Lusowo

I

Tamowo

Wozniak 62-080 Tarnowo Podgórne
Podgórne

Edmundowo

1996 I Stefan Dolata l
ul. Lesna 1

I 0,43! 56/1 I I

Tarnowo

62-080 Tarnowo 0,21 90 Edmundowo Podgórne
Podgórne

Edmundowo

1996 l Stefan Dolata I
ul. Lesna 1

I 0,371
57

I Edmundowo I

Tarnowo

62-080 Tarnowo Podgórne
Podqórne



Edmundowo

1996
Jacek ul. Lesna 3 0,15 60

Edmundowo
Tarnowa

Toczkowski 62-080 Tarnowa 0,10 49/2 Podgórne
Podgórne

1996 Jan Filipiak
ul. Strzelecka 3 2 176

Krajkowa Mosina62-050 Mosina 277

1996 Jan Filipiak
uLStrzelecka 18

1,13 176 Krajkowa Mosina62-050 Mosina

1996 Teresa ul. Druzyna 13 0,35 161 Krajkowa MosinaTomczak 62-053 Pecna

1996 Erazm ul. Nowinki 12
0,57 130/3 Nowinki Mosina

Senftleben 62-053 Pecna
Edmundowo

1997 Wladyslaw ul. Polna 4
0,5 41 Jankowice Tarnowa

Klorek 62-080 Tarnowo Podgórne
Podqórne

1 188

Baranówko 1O 0,05 187
2002 Maria Blaszyk 62-050 Mosina 0,07 399 Zabinko Mosina

0,03 398
1,54 388,389

2003 Maria i Stefan Boleslawiec2
2,5 16 Boleslawiec MosinaMichalik 62-050 Mosina

Suma 17,83



Zalacznik nr 2.

Nazwa i adres oferenta / miejscowosc i data!

, ,.........

CZESC I
UPROSZCZONE PLANY URZADZENIA LASÓW
W NADLESNICTWIE LOPUCHÓWKO

OFERTA

Do
,.

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

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasów w Powiecie Poznanskim zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ,

1. Oferujemy wykonanie uslugi, bedacej przedmiotem zamówienia za cene: zl,
slownie zl, plus podatek VAT %,
tj zl brutto.

2. Usluge stanowiacaprzedmiotzamówieniawykonamyterminiedo dnia 30.09.2006r.
3. Oswiadczamy,ze zapoznalismysie ze specyfikacjaistotnychwarunkówzamówienia(w tym ze wzorem umowy) i

nie wnosimydo niej zastrzezenoraz przyjmujemywarunkiw niej zawarte;
4. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniuokreslonewart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz.U. Nr 19,poz. 177z póz. Zm.);
5. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejszaofertana czas wskazanyw SIWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanymprzez zamawiajacego.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci,o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówienpublicznych,

nie bedziemyzglaszac roszczendo wniesionegowadium;
8. Oferta zostala zlozonana stronachpodpisanychi kolejnoponumerowanychod nr do nr ..............
9. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia

tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniuprzepisówustawy o zwalczaniunieuczciwejkonkurencjii jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.

10. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**
1)
2)
3)

.. ...............
, ..

. .. .. ... .. .. . . .. . . ... . .. .. .. . .. . . .. .. ... ....
""..",."""""""",."..""""",

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem



Zalacznik nr 3

Nazwa i adres oferenta / miejscawosc i data!

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

CZESC II
UPROSZCZONE PLANY URZADZENIA LASÓW
W NADLESNICTWIE BABKI

OFERTA

Do
......

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

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasów w Powiecie Poznanskim zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ,

1. Oferujemy wykonanie uslugi, bedacej przedmiotem zamówienia za cene: zl,
slownie zl, plus podatek VAT %,
tj zl brutto
Usluge stanowiaca przedmiot zamówienia wykonamy terminie do dnia 30.09.2006 r.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. l ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póz. Zm.);
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i tenninie
wskazanym przez zamawiajacego.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien
publicznych, nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
"........

9. Niniejszym infonnujemy, iz infonnacje skladajacesie na oferte,zawarte na stronachod do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniuprzepisówustawy o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji i jako
takie nie moga byc ogólnieudostepnione.

10. Integralnaczesc ofertystanowianastepujace dokumenty:**
1) ,....
2) .......
3).............................................................

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebneskreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisydokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z oryginalem Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu



Zalacznik nr 4

Nazwa i adres oferenta / miejscowosc i data!

,......

CZESC III
UPROSZCZONE PLANY URZADZENIA LASÓW
W NADLESNICTWIE KONSTANTYNOWO

OFERTA

Do
,.....

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

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasów w Powiecie Poznanskim zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ,

1. Oferujemy wykonanie uslugi, bedacej przedmiotem zamówienia za cene: zl,
slownie zl, plus podatek VAT %,
tj zl brutto.

2. Usluge stanowiaca przedmiot zamówienia wykonamy terminie do dnia 30.09.2006 r.
3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póz. Zm.);
5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez zamawiajacego.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien

publicznych, nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
8. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od

nr do nr ..............

9. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie moga byc ogólnie udostepnione.

10. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**
1). """'" ...
2).............................................................
3) ...............
4).............................................................
5) ...

. ,....
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu



Zalacznik nr 5

WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZOFERENTAW CIAGUOSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJACYCHCHARAKTEROWININIEJSZEGOZAMÓWIENIAI O

PORÓWNYWALNEJWARTOSCI.

Nazwa i adresWykonawcy""""""""""""""""""""""""""""""'".............................

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"........................

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

/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Terminrealizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc



Zalacznik nr 6

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCHDO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy .""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

""""""""""""""""""""""""""""..........................

* zalaczyc uprawnienia
........................................

/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/

L.p. Nazwisko i imie Funkcja Lata doswiadczenia Opis posiadanych
(rola) w uprawnien, kwalifikacji

realizacji
zamÓWlema



Zalacznik nr 7

pieczec fmnowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPORZADZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZADZENIA LASÓW
W POWIECIE POZNANSKIM

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowejzapewniajacej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postepowaniao udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie
wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwopopelnionew celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwopopelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcJjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;



9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozbakary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplywna wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

,.....................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



UMOWA

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

Zawarta w Poznaniu w dniu pomiedzy Powiatem
Poznanskim z siedziba w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,
NIP 781-16-19-671, REGON 631276788,
reprezentowanym przez Zarzad, w imieniu którego dzialaja:
"."".'.' ' ' "." ".." "'..." "" ...................

. ............................
zwanym dalej "Zamawiajacym"
a

""'."'.'.'..'"

,. .'.......................................................................................................................................................

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

zwanym dalej" Wykonawca".

Niniejsza umowajest nastepstwem wyboru przez zamawiajacegooferty Wykonawcyw trybie
przetargu nieograniczonego z mozliwoscia skladania ofert czesciowych (III czesci), zgodnie
z ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.117 z pózno
zmianami).

§l

l, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporzadzenieuproszczonych
planów urzadzenia lasów nalezacych do osób fizycznychi wspólnot gruntowychw :

1) NadlesnictwieLopuchówko (czescI) - 34,27ha
2) Nadlesnictwo Babki (czesc II) - 423,62 ha
3) Nadlesnictwo Konstantynowo (czescIII) - 435,94 ha

2. Wykonawcazobowiazuje sie wykonac przedmiot umowyw terminie do dnia
30.09.2006r.

§2

Wykonawca zob~wiazujesie wykonac upros~czoneplany urzadzenia lasu dla poszczególnych
obrebów geodezyjnych w wersji tradycyjnej w 4-ech egzemplarzach,w wersji elektronicznej
w 2-óch egzemplarzach oraz zadania prze~aczone dla poszczególnych wlascicieli lasów
w l-nym egzemplarzui dostarczycje zamawiajacemu do dnia 30.09.2006r.
Opis przedmiotu zlecenia zawartyjest'w zalaqznikunr 1 do umowy.

§,3

1. Wykonawcazobowiazuje sie do wykonaniauproszczonychplanów urzadzenia lasu
stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
i normami oraz zasadami wspólczesnejwiedzy lesnej.

2, Wykonawca na wlasny koszt uzyska wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map
ewidencyjnych,
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3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykazy obrebów geodezyjnych w których znajduja
sie lasy ochronne oraz lasy na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu.

§4
lo Wynagrodzenie za wykonanie prac o których mowa w § 1 ustala sie odpowiednio

w.wysokosci:
1) Nadlesnictwo Lopuchówko (czesc I) - cena brutto .o o o o ~....

""""""""0""0""""0""'00""""""""'0"0""""0""""'000"""0 o..oowtym podatek VAT 3%;
2) Nadlesnictwo Babki (czesc II) - cena brutto """""""""'0"""""'0"""""""'0"""""""""

""'" o"""" o.. """0" """"'0"""""""""""""'" o w tym podatekVAT 3%;
3) NadlesnictwoKonstantynowo (czescIII) - cenabrutto ""'0""""""""""""""""""""'"

" o o "0""0 "0"""" 0"0 0"""""0 w tym podatek VAT 3%.
2. Cena za caloscprzedmiotu umowy wynosi """"""""""""""""""",,"""0""0""""""""""'0

""""0" o o "0""""'" w tym podatek VAT 30/00
Platnosc nastapi w 2 ratach w wysokosci po 50 % ustalonej ceny.

3. Podstawado zaplaty beda 2 protokoly odbiorupodpisaneprzez przedstawicieliobu
stron, na podstawiektórych Wykonawcawystawifaktury.
Pierwszyprotokól odbioru przedmiotu umowyzostanie spisany po wstepnejweryfikacji
danychzawartychw uproszczonych planachurzadzenialasów przez Zamawiajacego
oraz po usunieciu wad i wprowadzeniupoprawekprzez Wykonawce-przed wylozeniem
projektówuproszczonychplanów urzadzenialasówdo publicznegowgladu.
Drugi protokólodbioru przedmiotu umowyzostaniespisany po stwierdzeniuprzez
Zamawiajacego braku wad uproszczonych planów urzadzenia lasów ( zgodnie z § 5
pkt 2 umowy) - po okresie wylozenia projektówuproszczonychplanówurzadzenia
lasów do publicznegowgladu.
Wynagrodzenieza wykonanie przedmiotuumowybedzie platne na konto Wykonawcy,
wskazanena fakturze,w terminie 14dni od dnia doreczeniafaktury.

4. Postepowaniew sprawie zastrzezen lubwnioskówwniesionychprzez wlascicielilasów
w odniesieniudo uproszczonych planówurzadzenialasów, prowadzonebedzieprzez
Staroste po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa
w punkcie30

§5

l. Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji przekazeprojektyuproszczonychplanów
urzadzenia lasówwlasciwym gminom, któredokonajaich wylozeniado publicznego
wgladu na okres 60 dni.

20 W przypadku stwierdzenia wad uproszczonych planów urzadzenia lasów
( tj o niezgodnosciz zakresem prac bedacychprzedmiotemumowy lub ze stanemrzeczy
stwierdzonym w terenie ), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
l) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - do odmówienia odbioru prac i wyznaczenia

terminu do ich usuniecia,
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem - do odstapienia od umowy.

3. W przypadkuuznania przez Staroste zastrzezenlubwniosków w sprawieuproszczonych
planów urzadzenia lasu wniesionych przez wlascicielilasów i nadlesnictwa,Wykonawca
jest zobowiazany do wprowadzenia wyzej wymienionych poprawek w planach bez
dodatkowego wynagrodzenia, w terminie l miesiaca od dnia przekazania uwag - przed
zatwierdzeniem wwoplanów, a takze w okresie ich obowiazywania. .
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§6

1.W przypadk.l ujawnienia na gruncie dodatkowych ( nie wymienionychw zalaczniku nr 1
d6 umowy) powierzchni lasów nalezacych do osób fizycznychlub wspólnot gruntowych,
Wykonawca zobowiazujesie do ich uwzglednieniaw uproszczonychplanach urzadzenia
lasów oraz do poinfonnowania Zamawiajacegoo powierzchnitych gruntów.

2. Zamawiajacy pokryje koszty ww. prac na podstawieprotokoluuzgodnien i aneksu do
niniejszej umowy, ustalajac wynagrodzenie wg stawki za prace urzadzeniowe,
obowiazujacej w niniejszej umowie.

§7

Uprawnienia z .tytulu rekojmi za wadliwe wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
wygasaja z uplywem 12miesiecy od dnia protokolarnegoodbioru przedmiotuumowy.

§8

1. Ustalona przez strony fonna odszkodowaniaza nienalezytewykonanieumowy beda kary
umowne.

2. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaplaty kar umownych za odstapienie od umowy
z przyczyn zaleznychod zamawiajacegow wysokosci 1 % wartosciwynagrodzenia.

3. Wykonawcajest zobowiazanydo zaplaty kar umownychw nastepujacychprzypadkach:
za zwloke w wykonaniu planów w wysokosci 0,5 % wynagrodzeniaza kazdy dzien
zwloki

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wartosci umowy
za nieterminowe usuniecie wad planów w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki.

4. W przypadku gdy wysokosc szkody bedzie wieksza od ustalonychkar umownych,
stronom przysluguje prawo dochodzenia odszkodowaniana zasadachogólnych.

§9

W przyp"dku vvystapieniaw trakcie sporzadzania uproszczonychplanów urzad~enia lasu,
spraw lub problemów wymagajacych rozstrzygniecia, Strony beda dokonywac stosownych
uzgodnien polubownie i bez zbednej zwloki.

§ 10

Zmiana warunków umowy dopuszczalna jest w fonnie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem art. 144 Prawa zamówien publicznych.

( I\/L.-



~'

.

'c!l'
"1
;)

§i1

1. Zmiana czlonków zespolu wykonawczegojest mozliwapo zaakceptowaniujej przez
Zamawiajacego.

2. Zmiana zespolu wykonawczego zleceniabez zgody Zamawiajacegoskutkowacmoze
odstapieniemod umowy przez Zamawiajacego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowane przepisy ustawy z dnia.
29.01.2004r. Prawo zamówien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 117 z pózno zmianami)
oraz Kodeksucywilnego.

§13

Sprawy wynikle na tle niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciuwlasciwemurzeczowo
sadowi w Poznaniu.

§ 14

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach,z których kazdy
stanowi dowódjej zawarcia, z tego jeden egzemplarzdla Wykonawcyi dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

"""""""""""""""""""""'" . ,..........

( pieczatka f1IDlowa,pieczatki
i podpisy osób dzialajacych
w imieniu Zamawiajacego)

( pieczatka[umowa,pieczatki
i podpisyosób dzialajacych

w imieniuWykonawcy)
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