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Umowa nr ………………………………….. 

na opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego 

zawarta w dniu ………………… 2017 r. w Łodzi 

 

pomiędzy: 
Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 7250028902, reprezentowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w 

Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, w imieniu którego działa: 

Jarosław Białek – Naczelnik Wydziału Leśnictwo Miejskie na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2012 roku, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

a 

…………………………….. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 138g - s Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kompleksowej dokumentacji 

urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych będących w posiadaniu (administrowaniu, władaniu) Leśnictwa Miejskiego 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie: 

1) projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody; 

2) operatów technicznych zmian gruntowych; 

3) prognozy odziaływaniu dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, w przypadku wyznaczania przez nią ram dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

3. Przedmiotem umowy objęte są lasy oraz inne grunty będące w posiadaniu (władaniu, administrowaniu) Leśnictwa 

Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice. 

W przypadku nieruchomości będących we współposiadaniu, w przedmiot umowy wchodzą wyłącznie części działek 

będące w posiadaniu Leśnictwa Miejskiego, z zastrzeżeniem części wydzierżawianych innym podmiotom lub osobom, 

które należy ująć w opracowanej dokumentacji. 

4. Informacje dotyczące powierzchni gruntów, w tym lasów i ilości działek oraz szacunkowej ilości działek do objęcia 

operatami zmian gruntowych zawiera poniższa tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie Miasto Łódź Gmina Pabianice Razem 

1 Powierzchnia gruntów: 1 578,34 ha 24,54 ha 1 602,88 ha 

2 - w tym lasy: 1 500,66 ha 15,48 ha 1 516,14 ha 

3 Ilość działek: 749 szt. 152 szt. 901 szt. 

4 Szacunkowa ilość działek do objęcia 

operatami zmian gruntowych: 

80 szt. 20 szt. 100 szt. 

 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powierzchni gruntów i ilości działek wskazanych w ust. 4 wynikającą w 

szczególności z aktualizacji stanu władania oraz aktualizacji użytków gruntowych. 

 

§ 2 

Strony ustalają termin do wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2017 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 

- ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.); 

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1302); 

- rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia 

w nich gospodarki leśne (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337); 

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r.  Nr 58, poz. 405 z późn. zm.); 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);  

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

353 z późn. zm.); 
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- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);  

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 246); 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034); 

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572); 

pozostałymi przepisami, w tym prawa miejscowego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy; 

2) dochowania najwyższej staranności i standardów oraz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i jakości 

opracowanej dokumentacji; 

3) opracowania operatów technicznych zmian gruntowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

warunkami określonymi w § 4, z uwzględnieniem indywidualnych (specyficznych) wymagań ośrodków 

geodezyjnych (Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Pabianicach); 

4) opracowania elaboratu w rozbudowanej formie (jak dla planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa), zawierającej w 

szczególności: ogólną charakterystyka lasów, analizę dotychczasowej gospodarki, analizę zagrożeń w tym 

wytyczne dotyczące przeciwdziałania nim i minimalizowania ich skutków, opis i zestawienie zadań 

gospodarczych, program ochrony przyrody, informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, prognozę stanu 

lasów i zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego; 

5) uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, jeśli w 

terminie do 30 dni przed zakończeniem 2 etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, minister 

właściwy ds. środowiska wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 14b. ust. 2 ustawy o lasach; 

6) opracowania dokumentacji urządzenia lasu zgodnie ze standardem Leśnej Mapy Numerycznej, z zastrzeżeniem 

pkt 7; 

7) opracowania całości dokumentacji kartograficznej w tym geodezyjnej i leśnej w formie cyfrowej w układzie 

odniesienia 2000/18 (pas 6); 

8) opracowania programu ochrony przyrody z uwzględnieniem (uzyskaniem kosztem i staraniem własnym) 

najnowszych danych w tym zakresie, w szczególności posiadanych przez organy i jednostki zajmujące się 

ochroną przyrody oraz uczelnie wyższe; 

9) przygotowania propozycji zaktualizowanych kategorii lasów ochronnych w formie, o której mowa w § 2 pkt 1, 2 i 

3 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 tiret 3, wraz z propozycją szczególnych sposobów 

prowadzenia w nich gospodarki leśnej, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia; 

10) przeprowadzenia analizy obowiązującej dokumentacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego i 

uwzględniania w opracowanej dokumentacji postanowień oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w szczególności w zakresie gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innej dokumentacji z 

zakresu planowania przestrzennego dotyczącej przedmiotu umowy; 

11) prowadzenia, w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego, uzgodnień dotyczących wykonania przedmiotu 

umowy z właściwymi organami, m.in. ośrodkami geodezji, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Łodzi, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi; 

12) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej, w tym przygotowywanie projektów pism, korespondencji itd., 

w szczególności związanych wystąpieniami i uzgodnieniami w sprawach związanych z przeprowadzeniem 

strategicznej oceny oddziaływania dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, jeśli w toku jej opracowywania i 

uzgadniania zaistnieje potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko; 

13) wprowadzenia zmian i innych zaleceń, w szczególności uwag zgłoszonych i uznanych przez organ prowadzący 

postępowanie, w postępowaniach związanych z wydaniem decyzji klasyfikacyjnej, wyłożeniem do publicznego 

wglądu, opiniowaniem i zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz w toku przeprowadzania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także w ramach uzgodnienia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w tym po okresie realizacji umowy tj. w ramach gwarancji; 

14) poniesienia kosztów udostępnienia oraz zakupu danych i dokumentów geodezyjnych (poza przekazanymi 

nieodpłatnie przez Zamawiającego); 

15) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem i ustaleniami ze Zamawiającym, o którym mowa w ust. 

3 i 4; 

16) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego wstępnych wyników terenowych prac geodezyjnych w zakresie 

stwierdzonych zmian dla poszczególnych działek geodezyjnych; 

17) przedstawiania wyników prac, projektów opracowywanej dokumentacji (w tym w wersjach roboczych), wyników 

uzgodnień oraz udzielanie wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego w terminie bezzwłocznym; 

18) wykonania całości przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie kosztem i staraniem 

własnym. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) udostępnienia Wykonawcy posiadanej archiwalnej dokumentacji urządzenia lasu, w tym w formie elektronicznej 

(mapy numeryczne – pliki shapefile, baza danych – plik mdb, uwaga: Zamawiający nie posiada bazy danych w 

standardzie SILP), danych o wewnętrznych podziałach nieruchomościach współposiadanych i wydzierżawianych, 

operatu glebowo-siedliskowego oraz innych materiałów i dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w 

tym danymi geodezyjnym uzyskanym nieodpłatnie z Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach, które Zamawiający będzie mógł udostępnić 

Wykonawcy, w szczególności danymi działek ewidencji gruntów, użytków gruntowych, a dla terenu miasta Łodzi 

również ortofotomapy (RGB i CIR). Zakres udostępnionych Wykonawcy danych nie obejmuje danych 

geodezyjnych niezbędnych do opracowania operatów technicznych zmian gruntowych i zgłoszenia robót 

geodezyjnych związanych z wykonaniem operatów, które to dane Wykonawca będzie zobowiązany zakupić w 

Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz Powiatowym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Pabianicach; 

2) wykonania czynności związanych postępowaniami w zakresie: 

- uzyskania decyzji klasyfikacyjnej; 

- wyłożenia do publicznego wglądu, opiniowania i zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu; 

- strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli w toku opracowywania i uzgadniania zaistnieje 

potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko; 

- uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

opracowanej i przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 11, 12 i 13; 

3) bieżącego przekazywania Wykonawcy pisemnych zaleceń co do zakresu zmian lub usunięciu wad, które mają 

zostać dokonane w przedstawianych do akceptacji Zamawiającego projektach dokumentacji urządzenia lasu, w 

tym gruntów do zalesienia, wraz z określeniem terminu ich wprowadzenia. 

3. Strony ustalą szczegóły związane z realizacja przedmiotu umowy, w tym harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

na naradzie przedwykonawczej, która odbędzie się w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w terminie do 10 dni od 

podpisania niniejszej umowy. O terminie narady Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. W harmonogramie 

uwzględnione zostaną wszystkie istotne etapy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności terminy w porządku 

chronologicznym: 

1) rozpoczęcia prac terenowych (taksacyjnych i geodezyjnych); 

2) przedstawiania Zamawiającemu wstępnych wyników terenowych prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 1 

pkt 16 (wymagane jest etapowe składanie wstępnych wyników dla jednostek ewidencyjnych – „dzielnic” lub 

mniejszych obszarów – fragmentów dzielnic); 

3) złożenia operatów zmian gruntowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz Powiatowym Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach (z m.in. uwzględnieniem czasu niezbędnego na zweryfikowanie 

wyników ustaleń zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 3); 

4) przekazania Zamawiającemu kompletu roboczych opisów taksacyjnych i rejestru działek i wydzieleń leśnych oraz 

mapy wydzieleń leśnych (projekt mapy gospodarczej) w formie elektronicznej (warstw map numerycznych – pliki 

shapefie i pdf, opisy taksacyjne i rejestry działek i wydzieleń leśnych – pliki doc i pdf); 

5) przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji o wyznaczaniu przez opracowywane dokumenty ram dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. zakończenia 1 etapu 

przedmiotu umowy, przy jednoczesnym wykonaniu wcześniejszych pozycji harmonogramu – vide § 7 ust. 3; 

6) przedstawienia Zamawiającemu projektów: programu ochrony przyrody, zaktualizowanych kategorii lasów 

ochronnych; 

7) przekazania Zamawiającemu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu tj. zakończenia 2 etapu 

przedmiotu umowy przy jednoczesnym wykonaniu wcześniejszych pozycji harmonogramu – vide § 7 ust. 5; 

Uzgodniony harmonogram podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę strony umowy przyjmą jako wiążący wraz z 

umową. Podjęte na naradzie istotnie postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu umowy m.in. typy siedliskowe lasu 

oraz typy drzewostanów, użytkowania lasu, szczegóły prac inwentaryzacyjnych itp. spisane w formie protokołu strony 

po podpisaniu przyjmą jako wiążące wraz z umową. 

4. Strony zobowiązują się do bieżących uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. Istotnie postanowienia 

dotyczące realizacji przedmiotu umowy spisane w formie protokołu strony po podpisaniu przyjmą jako wiążące wraz z 

umową. 

5. Strony zgodnie ustalają, że w sprawach merytorycznych związanych z opracowaniem dokumentacji urządzenia lasu, w 

tym programu ochrony przyrody stosowane będą wytyczne Instrukcji urządzania lasu obowiązującej w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym od dnia 21 listopada 2011 r. oraz, w zakresie uzgodnionym przez strony, również inne 

instrukcje, przepisy, wytyczne, opracowania itd. m.in: w zakresie określenia naturalnych faz rozwojowych 

drzewostanów (Stanisław Miścicki, Sylwan Nr 4 z 1994 r.) 

 

§ 4 

1. Operaty techniczne zmian gruntowych opracowane zostaną dla nieruchomości, na których występują różnice granic i 

powierzchniami użytków na działkach między stanem faktycznym na gruncie, a stanem ewidencyjnym ujawnionym w 

danych ewidencji gruntów. 

2. Aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych i klas glebowych, której wyniki zostaną 

skompletowane w formie operatu technicznego, obejmuje: 
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1) wywiad terenowy; 

2) sprawdzenie i wykonanie pomiaru zasięgu w terenie użytków gruntowych i konturów klas glebowych na 

działkach, według zlecenia przekazanego przez Zamawiającego, o którym mowa z ust. 3; 

3) sporządzenie sprawozdania technicznego ze szczegółowym opisem wykonanych prac oraz wyników analiz; 

4) przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

5) rozliczenie powierzchni użytków i konturów w działkach. W przypadku nieruchomości na terenie miasta Łodzi 

przed skompletowaniem operatu należy dostarczyć materiały: szkic wraz wykazem współrzędnych punktów 

załamania użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w formie elektronicznej do Działu Aktualizacji i 

Kontroli Technicznej Łódzkiego Ośrodka Geodezji, a wyniki rozliczenia uzyskane z tego Działu zamieścić w 

operacie technicznym; 

6) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potwierdzonej przez geodetę: szkic pomiaru zasięgu 

użytków, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wykaz współrzędnych nowo obliczonych punktów załamania 

użytków gruntowych; 

7) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji. 

3. Po przeprowadzeniu wywiadu terenowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki wstępnych prac 

terenowych w formie wykazu działek, na których stwierdzono zmiany i ich zakres (bilans powierzchni zmian użytków i 

klas glebowych w działkach) oraz mapę obrazującą zakres zmian na działkach. Wykonawca będzie etapowo składał 

wstępne wyniki dla obrębów ewidencyjnych. Zamawiający po zweryfikowaniu ww. zmian w uzgodnionym terminie 

(do 14 dni dla każdego z obrębów ewidencyjnych) wyda Wykonawcy zlecenie wykonania operatów technicznych 

konkretnych działek w danych obrębach. 

4. Operaty techniczne wykonane zostaną odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego lub innej uzgodnionej z ośrodkiem 

geodezji jednostki ewidencyjnej (np. „dzielnicy”), w formie teczek – skoroszytów w twardej oprawie po 2 egz. – jeden 

dla Zamawiającego i jeden dla ośrodka geodezji. 

5. Operat techniczny będzie zawierał:  

1) w przypadku zmian w zakresie użytków gruntowych: 

- sprawozdanie techniczne. 

- kserokopię zlecenia otrzymanego od Zamawiającego; 

- zgłoszenie pracy geodezyjnej; 

- szkice polowe; 

- rozliczenie użytków w działkach; 

- mapę zmian; 

- wykazy zmian danych ewidencyjnych podpisane przez uprawnionego geodetę. 

2) w przypadku zmian w zakresie klas glebowych: dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz: 

- wypis z rejestru gruntów; 

- protokół zmian w klasyfikacji gruntów; 

- mapę klasyfikacji; 

- raport z odkrywek glebowych; 

- zdjęcia profili glebowych; 

- raport GPS; 

- wykaz współrzędnych odkrywek; 

- rozliczenie konturów klasyfikacyjnych; 

- upoważnienie do przeprowadzenia klasyfikacji; 

- kopię mapy klasyfikacyjnej – luzem. 

 

§ 5 

1. Całość dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy opracowana zostanie w jednakowym standardzie dla 

wszystkich nieruchomości będących przedmiotem opracowania. 

2. W celu umożliwienia zatwierdzenia projekty uproszczonych planów urządzenia lasu opracowane zostaną w formie 2 

oddzielnych kompletów – osobno dla lasów na terenie każdej z 2 jednostek administracyjnych tj. miasta Łodzi i gminy 

Pabianice. 

3. Część opisowa projektów uproszczonych planów urządzenia lasu opracowana zostanie w formie wydrukowanych 

trwale oprawionych tomów w formacie A4 w twardej oprawie, w następujących zakresie i ilości: 

1) dokumentacja do zatwierdzenia, o której mowa ust. 2 – po 2 komplety dla każdego z 2 jednostek 

administracyjnych (łącznie 4 komplety); 

2) zbiorczych (łącznie dla lasów miasta Łodzi i gminy Pabianice) – 3 komplety zawierające elaborat, opisy 

taksacyjne oraz rejestr działek i wydzieleń leśnych (każdy w formie oddzielnego tomu – łącznie 9 tomów).  

3) dla obchodów leśnych – 2 komplety dokumentacji w formie planów zagospodarowania dla poszczególnych 

obchodów leśnych (3 obchody – łącznie 6 tomów) zawierające w szczególności opisy taksacyjne i zestawienia 

zadań gospodarczych (w formie umożliwiającej odnotowywanie wykonania zakresu powierzchniowego i 

miąższościowego zadań gospodarczych w poszczególnych latach). 

4. Część opisowa opracowana zostanie również w formie elektronicznej: 

1) w układzie jak dla dokumentów drukowanych, o których mowa w ust. 3 – całość w postaci plików doc i pdf; 

2) danych taksacyjnych i ewidencyjnych w postaci plików dbf i xls (zalecany również źródłowy format danych 

programu TAKSATOR lub równoważnym), 



ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 

Strona 5 z 8 

 

i przekazana Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD/DVD lub pendrive). 

5. Część kartograficzna – mapy opracowane zostaną w formie przewidzianej w Instrukcji urządzania lasu, w 

szczególności: map gospodarczych, map gospodarczo-przeglądowych, map przeglądowych i map sytuacyjnych. 

6. Mapy, o których mowa w ust. 5 opracowane zostaną jako mapy tematyczne (drzewostanowe, siedliskowe, form 

ochrony przyrody, kategorii ochronności, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania rekreacyjnego itd.), ze 

zobrazowaniem danymi m.in. ewidencji gruntów (z granicami i nr działek), ulic itp. na podkładach map 

topograficznych/fizycznych i ortofotomapy. 

7. Dane kartograficzne opracowane zostaną w formie wydrukowanej: 

1) map papierowych (papier charakteryzujący się dużą sztywnością i nieprzezroczystością): 

- załączników do wydrukowanych egzemplarzy dokumentacji urządzenia lasu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w 

ilości ok. 4 zestawów (mapy drzewostanów, siedlisk, inne) dla każdego z 2 kompletów (przewidywany format 

A0); 

- załączników do wydrukowanych egzemplarzy dokumentacji urządzenia lasu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

w ilości ok. 6 zestawów (mapy drzewostanów, siedlisk, ochrony przyrody, inne) dla każdego z 3 kompletów 

(przewidywany format A0); 

- załączników do prognozy oddziaływania dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, w przypadku 

wyznaczania przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w ilości i formatach oraz zawierających treści wynikające z uzgodnień z organami właściwymi 

oraz Stronami niniejszej umowy; 

- zbiorczych, do ekspozycji itp. na papierze o gramaturze ok. 100 g, o wymiarach  ok. 100 x 100 cm – ok. 5 

egzemplarzy, o wymiarach ok. 150 x 150 cm – ok. 3 egzemplarzy i o wymiarach ok. 200 x 200 cm – ok. 1 

egzemplarz.  

2) atlasu map papierowych zalaminowanych w skali 1 : 5 000 w formie trwale oprawionych tomów w formacie A4 

w ilości po 2 egzemplarze dla każdego z 3 obchodów leśnych – łącznie 6 tomów; 

3) map papierowych zalaminowanych w skali 1 : 10 000 składanych (po złożeniu format A4 lub mniejszy) 

podklejonych na płótnie w ilości ok. 1-3 egzemplarzy dla każdego z 3 obchodów leśnych – 2 komplety. 

W mapach Wykonawca ujmie dane dotyczące lasów innej własności, w tym niepaństwowych (nadzorowane) – 

przekazane przez Zamawiającego oraz państwowych (będących w zarządzie PGL – Lasów Państwowych); 

8. Dane kartograficzne opracowane zostaną również w formie elektronicznej w postaci plików: 

1) shapefile, w tym plików projektów w układzie map leśnych, o których mowa w ust. 5, 6 i 7, programów map 

numerycznych (QGIS i ArcGis9.1) wraz z podkładami; 

2) pdf w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – dla wszystkich kombinacji map leśnych i podkładów, o których mowa 

w ust. 5, 6 i 7, 

i przekazana Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD/DVD lub pendrive) w ilości kilku 

egzemplarzy. 

9. Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentacji urządzenia lasu, w przypadku wyznaczania przez nią ram dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, opracowana zostanie w ilości 

egzemplarzy i formie uzgodnionymi przez strony umowy i właściwe organy. 

10. Forma papierowa dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania co do: ilości, tytułów, 

oznaczeń, treści  i kolejności. 

11. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje na 2 komputerach Zamawiającego w programach 

QGIS i ArcGis9.1 komplet kombinacji map leśnych i podkładów, o których mowa w ust. 5, 6 i 7, w tym z 

wykorzystaniem danych dostępnych w formie serwisu wms. 

12. Zmiana ilości i formy opracowywanej dokumentacji opisowej i kartograficznej, w szczególności wynikająca z ustaleń 

m.in. w sprawach oddziaływania projektów opracowywanej dokumentacji na środowisko, warunków zatwierdzenia 

uproszczonych planów urządzenia lasu oraz innych okoliczności skutkujących np. koniecznością wykonania 

oddzielnych opracowań dla części dokumentacji urządzenia lasu, nie wymaga zmiany umowy. W takich przypadkach 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z nowymi ustaleniami, potwierdzonymi pisemnie 

przez Zamawiającego, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zgłasza a Zamawiający akceptuje udział następujących osób (pracowników, osób współpracujących, 

podwykonawców) w realizacji niniejszej umowy: 

- Pan/i … - zakres realizowanych obowiązków: … 

-  ….  

2. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji umowy lub jej części innym niż wskazani w ust. 1 pracownikom, 

osobom współpracującym z Wykonawca, podwykonawcom itp. Wykonawca ma obowiązek wskazać te osoby 

Zamawiającemu wraz z informacją o ich przygotowaniu zawodowym, w szczególności: wykształceniu, doświadczeniu 

oraz zakresie planowanych do powierzenia im obowiązków wynikających z niniejszej umowy i uzyskać akceptację 

Zamawiającego na udział ww. osób w realizacji umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania działań przez pracowników, osoby 

współpracujące, podwykonawców itp. 

 

§ 7 
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1. Rozliczenie umowy nastąpi w dwóch etapach: 

1) 1 etap po wykonaniu całości robót geodezyjnych i terenowych prac taksacyjnych; 

2) 2 etap po wykonaniu prac kameralnych i zakończeniu całości przedmiotu umowy. 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 1 etapu przedmiotu umowy rozliczona zostanie następująco: 

1) terenowe prace taksacyjne – 40% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, tj. … zł brutto; 

2) prace geodezyjne – zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2. 

3. Rozliczenie 1 etapu  nastąpi po złożeniu w siedzibie Zamawiającego: 

1) kompletu roboczych opisów taksacyjnych i rejestru działek i wydzieleń leśnych oraz mapy wydzieleń leśnych 

(projekt mapy gospodarczej) w formie elektronicznej (warstw map numerycznych) i plików edytorów tekstu – 

opisy taksacyjne i rejestry działek i wydzieleń leśnych; 

2) pisemnej informacji o wyznaczaniu przez opracowywane dokumenty ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) komplet wszystkich operatów technicznych zmian gruntowych (po 1 egz.) wraz z pisemnym potwierdzeniem 

złożenia i przyjęcia kompletu ww. operatów przez ośrodki geodezyjne. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 2 etapu przedmiotu umowy rozliczona zostanie następująco:  

1) opracowanie projektu dokumentacji urządzenia lasu – 60% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, tj. 

… zł brutto; 

2) opracowanie prognozy o oddziaływaniu opracowanej dokumentacji na środowisko, w przypadku wyznaczania 

przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie 

z § 8 ust. 1 pkt 3. 

5. Rozliczenie 2 etapu nastąpi po złożeniu w siedzibie Zamawiającego: 

1) kompletu dokumentacji urządzenia lasu (projektów uproszczonych planów urządzenia lasu z programem ochrony 

przyrody i map); 

2) prognozy o oddziaływaniu opracowanej dokumentacji na środowisko, w przypadku wyznaczania przez nią ram 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

w ilości i formie określonej w § 5 oraz protokołach z uzgodnień szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4; 

6. Z czynności odbioru 1 i 2 etapu spisane zostaną protokoły odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w tym także terminy na usunięcie ewentualnych wad.  

7. Terminy wykonania 1 i 2 etapu przedmiotu umowy określone zostaną w harmonogramie przyjętym przez strony – vide 

§ 3 ust. 3 pkt 5 i 7, z zastrzeżeniem, ze termin realizacji 1 etapu nastąpi nie później niż do 31 lipca 2017 r. Termin 

wykonania 2 etapu przedmiotu umowy stanowi dzień zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2. 

8. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy liczonej od daty: 

1) podpisania protokołu odbioru 1 etapu bez uwag – dla operatów technicznych zmian gruntowych; 

2) podpisania protokołu odbioru 2 etapu bez uwag – dla pozostałej dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wprowadzenia zmian do opracowanej dokumentacji, 

w szczególności będących wynikiem uzgodnień i opiniowania oraz uwag zgłoszonych i uznanych przez właściwe 

organy w sprawach zatwierdzenia i przyjęcia opracowanej dokumentacji. 

10. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze usterki lub w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie rozliczane w następujący sposób: 

1) opracowanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu z programem ochrony przyrody, w tym wykonanie 

określonych w umowie czynności w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 

cena ryczałtowa … zł brutto; 

2) opracowanie operatów technicznych zmian gruntowych – wartość wyliczona z wzoru: cena jednostkowa  …. zł 

brutto za 1 działkę x ilość działek objętych zmianami; 

3) opracowanie prognozy o oddziaływaniu opracowanej dokumentacji na środowisko, w przypadku wyznaczania 

przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – cena 

ryczałtowa … zł brutto. 

2. Zmiany powierzchni gruntów i ilości działek, o których mowa w lp. 1, 2 i 3 tabeli z ust. 4, w szczególności 

wynikająca z pomiarów i aktualizacji stanu władania nie powoduje zmiany ceny ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 

pkt 1. W takim przypadku  Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację i wykonać czynności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, dla aktualnej powierzchni gruntów i ilości działek. 

3. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty … (słownie: ….. …/100) zł brutto, w tym podatek VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy podany na fakturach Wykonawcy w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionych dokumentów 

rozliczeniowych tj. protokołów odbioru prac bez uwag i faktur wystawionych na:  

Nabywcę: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902, 

Odbiorcę: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. 

 

§ 9 

1. Dokumenty i inne opracowania, które powstaną w wyniku realizacji przedmioty umowy stanowić będą własność 

miasta Łodzi. 
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2. Z dniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym wytworzonych dokumentów związanych z 

przedmiotem umowy, będących utworami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworu oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw na niżej 

wymienionych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utrwalono utwór – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także prawo do wykonywania praw zależnych do wszystkich utworów, a 

także do korzystania i rozpowszechniania opracowania oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgód na 

wykonywanie tych praw. 

4. Zamawiający nabywa bezterminowe prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami autorskimi w kraju i 

zagranicą. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych na Zamawiającego następuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 10 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wykonywania prac terenowych Wykonawca zapewni 

nienaruszanie praw osób trzecich i ochronę tych osób i ich mienia przed uciążliwościami wynikającymi z realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. W trakcie wykonywania prac terenowych Wykonawca (osoby współpracujące, podwykonawcy itp.) zobowiązani są 

posiadać zamieszczone w widocznym miejscu (również na samochodach) identyfikatory imienne oraz udzielać 

zainteresowanym osobom i służbom informacji o wykonywanych czynności związanych z opracowaniem 

dokumentacji urządzenia lasu oraz prawie do wchodzenia/wjeżdżania do lasu w tym celu. Wjazd samochodem do lasu 

należy ograniczyć do niezbędnych przypadków. 

3. Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie tymczasowe oznaczenia 

wprowadzone na czas wykonywania prac. Zabrania się uszkadzania kory drzew i innej roślinności oraz nanoszenia 

trwałych lub trudnych do usunięcia oznaczeń np. farbą. 

 

§ 11 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on 

Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części przedmiotu umowy. 

2. W razie niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa 

w § 8 ust. 3. 

3. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, 

w tym części umowy, o których mowa w § 7 ust. 10 lub usunięciu wad w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym części umowy lub usunięciu wad.  

4. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do uzgodnień z Wykonawcą poza Naczelnikiem Leśnictwa, w tym 

odbioru prac są: 

- Pan Jacek Józwiak – Leśniczy obchodu Skotniki w zakresie dot. gospodarki leśnej w szczególności opisów 

taksacyjnych i zadań gospodarczych; 

- Pan Krzysztof Kuzimski – Leśniczy ds. lasów niepaństwowych w zakresie dot. danych geodezyjnych, stanu 

posiadania i zmian gruntowych. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do wszelkich uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy jest 

Pan/i … 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustanowienia przedstawiciela (inspektora nadzoru), którego upoważni do 

bieżącego nadzoru, w tym kontroli prac Wykonawcy, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę. 

 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy, w tym terminów w przypadku wystąpienia 

okoliczności mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy spowodowanych w szczególności ustaleniami z 

organami opiniującymi, uzgadniającymi, przyjmującymi lub zatwierdzającymi opracowaną dokumentację. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 14 

Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z 

realizacją umowy. Jeśli powstałe spory nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie organem właściwym do 

rozpoznania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych i 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy. 

 

§ 17 

Załączniki do umowy stanowią: 

1. Kopia oferty Wykonawcy z dnia … 
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