I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w lasach mienia Gminy Miejskiej Sanok
będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce.
2. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
a) pozyskaniu drewna (ścinka i wyróbka) w łącznej ilości 480 m3 (drewno stosowe 180
m3 i drewno wielkowymiarowe 300 m3). Podane ilości drewna do pozyskania
przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą
ulec zmianie (±25 %),
b) zrywce drewna w łącznej ilości 480 m3 (drewno stosowe 180 m3 i drewno
wielkowymiarowe 300 m3), długość zrywki ok. 1.800 m. Podane ilości drewna do
zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe
i mogą ulec zmianie (±25 %),
c) odnowienia sztuczne (przygotowanie gleby, sadzenie) 0,40 ha,
d) czyszczenia późne (usunięcie drzewek wadliwych/chorych, regulowanie zwarcia) – 5,5
ha,
e) pielęgnowanie upraw I (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 4,0
ha,
f) pielęgnowanie upraw II (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 2,5
ha,
g) zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę Cervacolem na łącznej
powierzchni 6 ha,
h) remonty szlaków zrywkowych i wykonanie nowych szlaków – 20 godzin,
i) melioracje agrotechniczne (wycięcie krzewów, uprzątnięcie powierzchni do sadzenia) –
0,40ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac
zawarto w pkt. III.
3. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do wykonywania prac objętych
przedmiotem umowy, zgodnie z terminami określonymi w pkt. III.
4. Zakres usług do wykonania, termin realizacji oraz lokalizację, Wykonawca będzie uzgadniał
każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego (gajowym).
5. Odbiór ilościowo-jakościowy prac dokonywany będzie przez gajowego. Protokół odbioru jest
podstawą do wystawienia faktury (częściowej) za wykonaną przez Wykonawcę usługę,
6. Realizacja zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna nie może powodować
uszkodzeń drzew stojących, powyżej 5% drzew na powierzchni objętej usługą.
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na powierzchni na której wykonywana
jest usługa i pozostawienie uporządkowanej powierzchni po zakończeniu pracy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca musi przestrzegać m.in. następujących przepisów:
a) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) –
w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.,
sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573).
1.

9.

Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty,
koszty wszelkiej robocizny, koszty wszelkiego niezbędnego sprzętu i materiałów, koszty
zatrudnienia, koszty zabezpieczenia bhp i ppoż, koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych
usług i samych usług z tytułu szkód, koszty uporządkowania oraz przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód osobom trzecim, koszty zabezpieczenia
terenu.

II. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonywania przedmiotu zamówienia w następującym terminie:
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UWAGI

Nazwa zadania

Zadanie 1.
Pozyskanie
i wyróbka).

drewna,

(ścinka

Sanok, wydzielenia
leśne:
4d – 80 m3;
2a – 400 m3

Rodzaj

Ilość

Termin
wykonania usługi

wielkowymiarowe
stosowe

480 m³

01.01.2021r. do
31.12.2021r.

wielkowymiarowe
stosowe

480 m³

01.01.2021r. do
31.12.2021r.

Razem 480m³ :
drewno W – 300m³
drewno S – 180m³

Zadanie 2.
Zrywka drewna na
i zalegarowanie drewna.

skład,

ułożenie

Sanok, wydzielenia
leśne:
4d – 80 m3;
2a – 400 m3
Razem 480m³ :
drewno W – 300m³
drewno S – 180m³
średnia odległość 1.800 m

Sanok, wydzielenia
leśne:
4d – 0,40 ha

sadzonki buka

0,40 ha/ 3.200szt.
buk

IV-V.2021r.

(przygotowanie

Zadanie 4.
Czyszczenia późne (usunięcie drzewek
wadliwych/chorych, regulowanie zwarcia)

Sanok, wydzielenia
leśne:
3d – 0,50 ha
2a – 5,0 ha

---

5,5 ha

IV-XII.2021r.

Zadanie 5.
Pielęgnowanie upraw
sadzonek z chwastów)

Sanok,
według
potrzeb, 4,0 ha;

---

4,0 ha.

VI-VIII.2021r.
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IV. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane
przez Zamawiającego dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków
szczegółowych.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik Nr 2).
 W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 10.000,00
zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług
określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
 W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1
osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do
pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych
przez Zamawiającego) dołączonych do oferty.
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