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           Ustrzyki Górne, 20.07.2020 r. 
 
 
Zn. spr. DOP.262.16.2020 
 
Bieszczadzki Park Narodowy 
Ustrzyki Górne 19 
38-713 Lutowiska 

 
 

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na: 

 

„Usunięcie drzew z miejsc widokowych, poboczy dróg, szlaków turystycznych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu zwiedzających” 

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4d. ust.1 pkt.6  

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego wg Zarządzenia nr 60 Dyrektora 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w sprawie ustalenia i kontroli wydatkowania 

środków publicznych do 30 000 EURO. 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO 

 

 

I. Przedmiar prac 

1. Przedmiot prac:  

a) Zadanie „usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających” polega na wykonaniu cięć 

na szlakach turystycznych, udostępnionych ścieżkach oraz w sąsiedztwie obiektów turystycznych. 

Praca obejmuje wszystkie lub część z wymienionych poniżej czynności: 

 przecinkę wiatrołomów, wiatrowałów i wywrotów, ścinkę drzew potencjalnie niebezpiecznych 

(stojących, zawieszonych, obumierajacych itp.), usunięcie podszytu, podrostu oraz gałęzi 

znajdujących się na szlakach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu - stanowiących zagrożenie i 

utrudniających poruszanie się nimi;  

 usunięcie wyznaczonych drzew zlokalizowanych przy szlakach w obrębie parkingów, pól 

namiotowych, wiat, deszczochronów oraz cmentarzy; 

 

Podstawą oszacowania pracochłonności jest załączony „wykaz drzew” zawierający informacje o ilości, 

gatunku, wielkości i nr drzewa do usunięcia. Oprócz drzew z wykazu należy usunąć także nie ujęte w 

nim, ale oznaczone w terenie młode, kilkuletnie odrosty/ samowsiewy drzew oraz  podszyt i podrost;  

Zadanie obejmuje ścinkę lub przerzynkę drzewa. Jeżeli jest to możliwe (z uwzględnieniem m.in. 

warunków terenowych i kierunku ciążenia drzewa) należy przestrzegać kierunku obalania  „na 

zewnątrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy bez okrzesania. Jeżeli zachodzi 

konieczność przerzynki drzewa zalegającego na szlaku należy wyciąć ta część drzewa, aby udrożnić 

przejście na szerokości 3 m. Uzyskana w ramach cięć na szlakach biomasa z podszytów, podrostów oraz 

drobnicę przenieść poza szlak i złożyć według wskazówek leśniczego. Wynoszenie do 15 m.; W o.o. 

Ustrzyki Górne zaplanowano do wycinki drzewa wzdłuż szlaku turystycznego biegnącego drogą 

wewnętrzną, drzewa te rosną w pobliżu lub pod linią energetyczną. 

 

Po wykonaniu prac na szlakach/ścieżkach nie mogą pozostać żadne zalegające gałęzie oraz drewno; 

cięcia należy przeprowadzać tak by nie pozostawić żadnych ostrych i wystających fragmentów gałęzi 

itp. 
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W przypadku usuwanie drzew niebezpiecznych przy obiektach turystycznych przy części przypadków 

należy uwzględnić konieczność okrzesania, wyrzynkę wałków, składanie w stosy oraz wynoszenie 

biomasy 30 m poza obszar obiektu. 

 

b) Zadania „usuwanie drzew, podszytu i podrostu z miejsc widokowych” oraz „usuwanie drzew, 

podszytu i podrostu z poboczy dróg” obejmują: 

 ścinkę wyznaczonych w danej lokalizacji drzew, podszytu i podrostu,  
 przecinka materiału na krótsze odcinki, wyniesienie oraz złożenie w równoległe stosy (wg. 

zaleceń leśniczego); przerzynkę należy wykonać na odcinki maksymalne 1,5 m; Odległość 
wynoszenia powstałej biomasy wynosi do 100 m. 

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z terenem prac (po wcześniejszej 
konsultacji z leśniczym danego obwodu ochronnego). 

Zakres wykonywania prac zawiera załącznik 1. Koszty wykonania zadania zaleca się oszacować po 
zapoznaniu z charakterem prac w terenie. Drzewa wytypowane do usunięcia zostały trwale oznaczone. 
W związku z możliwością wystąpienia nowych uszkodzeń w okresie pomiędzy wyznaczeniem drzew w 
terenie a terminem realizacji, Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia dodatkowych 
drzew/krzewów do wycinki w ilości maksymalnie 10 % ilości drzew/krzewów podanych/oznaczonych 
dla danego pakietu.  

2. Lokalizacja prac: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 

3. Zlecenie i odbiór prac 

a) Przed przystąpieniem do wykonania należy uzyskać pisemne zlecenie na wykonanie prac od 
leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Zlecenie wykonania prac określi szczegółowo rodzaj, 
miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie 
Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania 
poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest 
uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego. Odbiór prac nastąpi w 
przeciągu 5 dni roboczych; od dnia telefonicznego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Szczegółowe informacje o zleceniu i odbiorze prac zawiera wzór umowy. 
 
b) Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym leśniczego. Za 
poinformowanie o zamiarze przystąpienia do realizacji prac uważa się informację osobistą lub 
telefoniczną. Celowe wprowadzenie w błąd co do czasu wykonywania zadania bądź brak informacji, 
uniemożliwiające kontrolę jakości prowadzonych prac daje podstawę do naliczenia kar umownych. 

 

II. Podział na części – podział prac na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1;  

Jeden oferent nie może złożyć oferty na więcej niż 1 pakiet  

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia:  
 pakiet 1 lokalizacje 1-5  oraz pakiet 2 lokalizacje 1-3: od dnia podpisania umowy do 

14.08.2020 r. 
 pakiet 1 lokalizacje 6-9, pakiet 2 lokalizacje 4 - 8 oraz pakiety 3 i 4: 01-14.09.2020 r. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego 
zapytania, w języku polskim. Oferentów uprasza się o kompletne uzupełnienie rubryk formularza 
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ofertowego. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, 
kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi. Na ofercie należy umieścić dane oferenta. 

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach 
Górnych w terminie do 28.07.2020 r. do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: 
„Oferta na usuwanie drzew”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r o godzinie 1015. 

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane 

Odrzuceniu ulegają oferty złożone przez wykonawców którzy lub których pracownicy (bez względu na 
formę zatrudnienia) : 

 poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w lokalizacjach, w 
których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem; 

 brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu kryteriów 
dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być wyeliminowane w inny 
sposób 

Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą 

VI. Ocena ofert  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: 

K - Cena ofertowa 100 % 

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za 
realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (K) kolejno ocenianym ofertom zostaną 
przyznane punkty według następującego wzoru: 

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  * 100 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (K1) dla 
danego pakietu. 

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
liczba punktów. 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i 
więcej niższe od kosztów szacowanych przez Zamawiającego) i budzą wątpliwości Zamawiającego co 
do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki 
godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie złożenie wyjaśnień lub 
złożenie wyjaśnień w sposób ogólnikowy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (bieszczadzki.ppn.gov.pl). 

VIII. Kontakt 

Osobą wskazaną do kontaktu jest Paulina Kopacz (tel. 724-750-072). 

IX. Wymagania 
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1. Organizacja pracy: 

a) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
odpowiedniego terytorialnie leśniczego o zamiarze przystąpienia do prac i pojawienia się na 
powierzchni roboczej. 

b) Powierzchnie robocze na których prowadzone będą prace należy zabezpieczyć i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. 

c) Przed przystąpieniem do ścinki drzewa, należy zablokować możliwość przejścia szlakiem na 
czas  wykonania prac. 

d) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku 
prowadzenia prac.  

e) Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich 
zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany. 

f) Wykonawca organizuje dojazd/dojście do powierzchni roboczych we własnym zakresie; 
g) Szczegółowe informacje dotyczące miejsca składowania grubizny, drobnicy i gałęzi wyznacza 

leśniczy obwodu ochronnego 
h) Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa. 
i) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów odnośnie ochrony środowiska 

przez skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa, produktów ropopochodnych , w tym m. in. 
stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych, posiadania i stosowania 
kanistrów z bezpiecznymi końcami. 

j) Wszystkie maszyny, urządzenia i ciągniki pracujące na terenie BdPN muszą być wyposażone w 
sorbenty olejów i paliw, np. : maty lub granulat, spełniać minimalne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy oraz posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji o ile 
przepisy prawa tego wymagają. 

k) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w 
infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed 
przystąpieniem do wykonania prac. 

l) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe 
w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych. 

m) Prace  na szlakach turystycznych pieszych nie mogą być wykonywane w następujących dniach 
tygodnia: piątek, sobota, niedziela ze względy na wzmożony ruch turystyczny. 

2. Wymagania stawiane Wykonawcy 

a) Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac. 

b) Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP 
w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona 
zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.”  

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania 
prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za 
przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i 
zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony 
indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za 
przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku 
pracy. 

d) Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania 
zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew 
przy użyciu pilarek mechanicznych) osoby wykonującej prace piłą mechaniczną.   

X. Pozostałe informacje 
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1. Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia 
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin (na druku protokołu 
odbioru), potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu 
ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy.  

2. Wynagrodzenie za realizację prac nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym 
odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej 
przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) 
o gotowości do odbioru prac. 

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w 
Ustrzykach Górnych 19 38‐713 Lutowiska, 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod 
numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego p.n. „Usunięcie drzew z miejsc widokowych, poboczy dróg, szlaków 
turystycznych oraz zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających” w trybie: zapytania ofertowego na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., 

d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o finansach publicznych i zobowiązania umowne, 

e) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu archiwizacji, 

f) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

g) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować niemożnością uczestnictwa w postępowaniu, 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej 

 

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zaproszenia do składania 
ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania 

przyczyn. 
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Dyrektor 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
dr Ryszard Prędki 


