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Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. 

„Wykonanie zabiegów hodowlanych na działkach leśnych ozn. nr ewid. 3218, 3219/2, 

3220, 3221/2, w miejscowości Włoszczowa stanowiących własność Gminy Włoszczowa”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Włoszczowa, 

ul. Partyzantów 14, 

29-100 Włoszczowa, 

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonanie zabiegów hodowlanych – trzebieży późnej, zrębu oraz odnowienia drzewostanów 

stanowiących własność Gminy Włoszczowa o łącznej powierzchni 5,6745 ha 

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego – trzebieży późnej w drzewostanach o łącznej 

powierzchni 4,4467 ha obejmujących: 

1) dz. nr ewid. 3218, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 

60 lat, powierzchnia 0,3325 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa grubizny 

drewna w ilości ok. 30 m3 

2) dz. nr ewid. 3219/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, 

wiek 60-70 lat, powierzchnia 3,1642 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa 

grubizny drewna w ilości ok. 250 m3 

3) dz. nr ewid. 3221/2 obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, 

wiek 60 lat, powierzchnia 0,95 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa 

grubizny drewna w ilości ok. 70 m3 
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2. Wykonanie zabiegu hodowlanego – rębni zupełnej (I) w drzewostanach o łącznej 

powierzchni 1,2278 ha obejmujących: 

1) dz. nr ewid. 3219/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, 

wiek 80 lat, powierzchnia 0,72 ha 

2) dz. nr ewid. 3220, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 

80 lat, powierzchnia 0,0209 ha 

3) dz. nr ewid. 3221/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, 

wiek 80 lat, powierzchnia 0,4869 ha 

3. Odnowienie sztuczne drzewostanu na powierzchni 1,2278 ha na terenie działek leśnych 

objętych zabiegiem, o którym mowa w pkt 2 przedmiotowego zapytania.  

Opis wykonania czynności: 

• Pozyskanie drewna: 

- przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew, 

- wymanipulowanie sortymentów (surowiec wielkowymiarowy, średniowymiarowy, opał 

oraz dłużyce), 

- uporządkowanie zrębu – poprzecinanie gałęzi, a w razie potrzeby zrzucenie ich w stosy 

nieregularne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy poruszaniu się po powierzchni zrębu 

ludzi i sprzętu mechanicznego.  

- przygotowanie drewna do odbioru na składzie oraz pomoc przy jego odbiorze: drewno 

wielkowymiarowe - wyrównanie czół i nabiegów korzeniowych tak, aby widoczne były 

oba czoła każdej sztuki, drewno stosowe - ułożenie na składzie w jednogatunkowe stosy 

• Zrywka drewna: 

- przemieszczenie sprzętem mechanicznym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład 

przejściowy, który będzie znajdował się na dz. nr ewid. 3218, wskazanymi szlakami 

zrywkowymi,  

- ułożenie drewna: 

1) drewno wielkowymiarowe 

Stosy układa się na legarach, oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. 

Stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej, jednej klasy jakości i jednej 

klasy grubości; dopuszcza się układanie stosów bez podziału na klasy grubości. Objętość 

stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1 m. Czoła stosu powinny być równe i pionowe. W przypadku pomiaru drewna 



wielkowymiarowego w stosach drewno należy układać na przemian grubszymi końcami w 

taki sposób aby poszczególne sztuki w stosie nie krzyżowały się a stos był ścisły. 

2) drewno średniowymiarowe z grupy S1. 

Drewno układa się na legarach, końcami dolnymi w jednym kierunku, tak aby płaszczyzna 

czół dolnych końców była zbliżona do pionu. W mygle co do zasady powinno znajdować 

się drewno jednej grupy, jednego rodzaju oraz jednej klasy wymiarowej. Legary mogą 

stanowić sztuki drewna będące częścią mygły. Dopuszcza się odstępstwo od stosowania 

legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających 

ochronę drewna przed deprecjacją. 

3) Drewno średniowymiarowe z grupy S2. 

Stosy układa się na legarach, oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. 

Stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się 

zabezpieczanie stosówdrewna z grupy S2 pionowymi kołkami (tzw. palikowanie),  

w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Objętość stosu powinna 

wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 1 m. Czoła 

stosu powinny być równe i pionowe. Drewno należy układać na przemian grubszymi 

końcami w taki sposób aby poszczególne sztuki w stosie nie krzyżowały się a stos był ścisły. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie stosów krzyżowych, w którym 

kolejne warstwy drewna ułożone są na przemian, tzn. poszczególne sztuki krzyżują się w 

sposób uporządkowany. 

4) Drewno z grupy S4 i M2. 

Stosy układa się na legarach i dodatkowo zabezpiecza pionowymi kołkami. Dopuszcza się 

odstępstwo od stosowania legarów oraz układanie stosów bez podpór bocznych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku S4 co 

do zasady, z wyłączeniem drewna pozyskiwanego na zasadach samowyrobu, stos powinien 

zawierać drewno o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się ułożenie stosu z różnych 

rodzajów drewna wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna jakie w nim przeważa. 

• Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zamawiający 

• Utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury leśnej:  

- na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego, 

a w szczególności: utrzymywania na bieżąco drożności przepustów, rowów przydrożnych, 

przez które prowadzona jest zrywka. Po zakończeniu zrywki należy dokonać poprawienia 

szlaku zrywkowego poprzez wyrównanie nierówności i kolein oraz odwodnienie go.  

W przypadku stwierdzenia znacznych nieuzasadnionych uszkodzeń szlaków po 



przeprowadzonej zrywce Gmina Włoszczowa zastrzega sobie możliwość egzekwowania 

ich poprawy bez prawa do wynagrodzenia lub wynajęcia sprzętu do poprawy szlaków na 

koszt Wykonawcy. Po zakończeniu prac ścinkowo-zrywkowych należy uprzątnąć 

pozostałości eksploatacyjne, zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowalnych i terenów.  

• Odnowienie drzewostanu 

-  przygotowanie gleby do sadzenia nowych drzew poprzez całkowite usunięcie wszelkich 

pozostałości pozrębowych, podszytu, podrostu gatunków niepożądanych usunięcia roślin 

runa z miejsc zachwaszczonych. Dopuszcza się możliwość rozdrobnienia pozostałości 

pozrębowych (igliwia i drobnych gałęzi) i pozostawienia ich na powierzchni 

- wyorywanie bruzd o szerokości do 0,7m i na głębokości do 15 cm, w odstępach (licząc od 

środka bruzd) do 1,5m wykonywane za pomocą pługa LPZ. Przy wykonywaniu bruzd 

należy wykonać spulchnianie ich dna przy pomocy pogłębiacza leśnego. Głębokość 

spulchnienia może wynosić maksymalnie 40 cm a szerokość pasa może dochodzić do 30 

cm. 

- wykopanie dołków mechanicznie lub ręcznie  

- sadzenie ręczne lub mechaniczne sadzonek 1- rocznych regionalnych gatunku sosna w 

ilości 8 tys. na 1 ha wraz z domieszkami sadzonek 1 - rocznych  drzew liściastych w ilości 

200 szt. brzoza dowolnego gatunku oraz 200 szt. jarząb pospolity na całą powierzchnię 

przewidzianą do odnowienia.  Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie liczby 

sadzonek jednak nie więcej niż o 20%. Materiał w postaci wyżej opisanych sadzonek 

dostarcza we własnym zakresie Wykonawca. 

4. Pozyskane drewno stanowi własność Zamawiającego. 

5. Dane dotyczące ilości drewna do pozyskania i zrywki mają charakter szacunkowy  

i mogą ulec zwiększeniu do 25% lub zmniejszeniu do 25% w trakcie trwania umowy,  

co nie stanowi zmiany umowy. 

6. Ilość i gatunek pozyskanego drewna zostanie określona protokołem odbioru sporządzonym 

przez strony umowy oraz w świadectwie legalności pozyskania drewna wystawionym przez 

pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego we Włoszczowie. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 



8. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomościami, ich 

otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do 

przygotowania oferty i wyceny robót.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy: 

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

Warunek ten spełni Wykonawca, który podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej  przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania usługi – do 23.12.2022r. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową w terminie do dnia 29 września 2022r. do 

godz. 12:00. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński –inspektor ds. 

rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Gminy 

Włoszczowa, tel. 41 3856514 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań 

formalnych. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór projektu umowy  – załącznik nr 1.  

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3. 

 

                                                                                                           ZATWIERDZIŁ:  

                                                                                                         /-/ Michał Ślęzak 

  


