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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520396-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Luzino: Usługi leśnictwa
2019/S 212-520396

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie
Adres pocztowy: ul. Ofiar Stutthofu 47
Miejscowość: Luzino
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 84-242
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Łaga
E-mail: zamowienia.strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 586782077
Faks:  +48 586782077
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: lasy państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w 2020 r.
Numer referencyjny: SA.270.6.2019.PŁ

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia.strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl
www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
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77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac związanych z gospodarką na szkółce
leśnej, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną,
opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w 2020 r.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna pilarką: ok. 123,02 tys. rbg,

— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 17,88 tys. m3,

— zrywka drewna: ok. 95,01 tys. m3,
— prace w zagospodarowaniu lasu i w szkółce leśnej - mechaniczne: ok. 6,66 tys. rbg,
— prace w zagospodarowaniu lasu i w szkółce leśnej - ręczne: ok. 56,41 tys. rbg,
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (tzw. pakietów), opisanych w dalszej części ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.1 - leśnictwa: Góra, Luzino, Strzebielino, Szkółka Leśna Kochanowo
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Pakiet P.1 – teren wydzielony z obszaru Nadleśnictwa Strzebielino, obejmujący leśnictwa: Góra, Luzino,
Strzebielino, Szkółka Leśna Kochanowo, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac związanych z gospodarką na szkółce
leśnej, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną,
opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w 2020 r.,
na terenie ograniczonym do leśnictw: Góra, Luzino, Strzebielino, Szkółka Leśna Kochanowo.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna pilarką: ok. 17,30 tys. rbg,

— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 1,35 tys. m3,

— zrywka drewna: ok. 13,01 tys. m3,
— prace w zagospodarowaniu lasu i w szkółce leśnej - mechaniczne: ok. 1,68 tys. rbg,
— prace w zagospodarowaniu lasu i w szkółce leśnej - ręczne: ok. 16,62 tys. rbg.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis
technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,
zawarty został w załącznikach nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem
opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w siwz (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty).
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Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla pakietu P.1 w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy i 00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.2 - leśnictwa: Barłomino, Tępcz, Leobór
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pakiet P.2 – teren wydzielony z obszaru Nadleśnictwa Strzebielino, obejmujący leśnictwa: Barłomino, Tępcz,
Leobór.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych
na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną, opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ, do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020, na terenie ograniczonym do leśnictw: Barłomino,
Tępcz, Leobór.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
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— pozyskanie drewna pilarką: ok. 23,53 tys. rbg
— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 2,29 tys. m3
— zrywka drewna: ok. 19,18 tys. m3
— prace w zagospodarowaniu lasu - mechaniczne: ok. 1,14 tys. rbg
— prace w zagospodarowaniu lasu - ręczne: ok. 10,72 tys. rbg.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy
opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia,zawarty został w załącznikach nr 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla Pakietu P.2 w wysokości 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy i 00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.3 - leśnictwa: Świetlino, Chmieleniec
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pakiet P.3 – teren wydzielony z obszaru Nadleśnictwa Strzebielino, obejmujący leśnictwa: Świetlino,
Chmieleniec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych
na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną, opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ, do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020, na terenie ograniczonym do leśnictw: Świetlino,
Chmieleniec.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna pilarką: ok. 25,35 tys. rbg
— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 0,27 tys. m3
— zrywka drewna: ok. 15,05 tys. m3
— prace w zagospodarowaniu lasu - mechaniczne: ok. 1,16 tys. rbg
— prace w zagospodarowaniu lasu - ręczne: ok. 9,97 tys. rbg.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy
opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia,zawarty został w załącznikach nr 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla Pakietu P.3 w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy i 00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.4 - leśnictwa: Paraszynek, Osiek, Kętrzyno
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
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77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pakiet P.4 – teren wydzielony z obszaru Nadleśnictwa Strzebielino, obejmujący leśnictwa: Paraszynek, Osiek,
Kętrzyno.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych
na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną, opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ,
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020, na terenie ograniczonym do leśnictw:
Paraszynek, Osiek, Kętrzyno.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna pilarką: ok. 29,20 tys. rbg
— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 0,06 tys. m3
— zrywka drewna: ok. 17,90 tys. m3
— prace w zagospodarowaniu lasu - mechaniczne: ok. 1,69 tys. rbg
— prace w zagospodarowaniu lasu - ręczne: ok. 10,06 tys. rbg.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy
opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia,zawarty został w załącznikach nr 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla Pakietu P.4 w wysokości 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy i 00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.5 - leśnictwa: Godętowo, Karczemki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
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77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pakiet P.5 – teren wydzielony z obszaru Nadleśnictwa Strzebielino, obejmujący leśnictwa: Godętowo,
Karczemki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, przygotowania
gleby, melioracji agrotechnicznych, turystyki, melioracji wodnych, prac konserwacyjnych i utrzymaniowych
na drogach leśnych i inne związane z gospodarką leśną, opisane szczegółowo w załącznikach do SIWZ, do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020, na terenie ograniczonym do leśnictw: Godętowo,
Karczemki.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna pilarką: ok. 24,64 tys. rbg
— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 3,90 tys. m3
— zrywka drewna: ok. 19,86 tys. m3
— prace w zagospodarowaniu lasu - mechaniczne: ok. 0,99 tys. rbg
— prace w zagospodarowaniu lasu - ręczne: ok. 9,03 tys. rbg.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy
opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia,zawarty został w załącznikach nr 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla Pakietu P.5 w wysokości 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy i 00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P.6 - Pakiet specjalistyczny harwesterowy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233141

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pakiet P.6 – teren Nadleśnictwa Strzebielino.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące pozyskanie drewna przy użyciu
maszyn wielooperacyjnych typu harwester i zrywkę tak pozyskanego drewna, opisane szczegółowo w
załącznikach do SIWZ, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020.
Szacunkowe ilości głównych rodzajów usług:
— pozyskanie drewna harwesterem: ok. 10,02 tys. m3
— zrywka drewna: ok. 10,02 tys. m3
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy
opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia,zawarty został w załącznikach nr 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje personelu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie nacisku na podłoże przez stosowane urządzenia / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wartość takich zamówień nie przekroczy wartości 50 %
wartości niniejszego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia zawarto w dz. 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dla Pakietu P.6 w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i
00/100 zł). Informacje szczegółowe zawarto w dz. 9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
2) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:
— dla pakietu 1 (P.1): 220 000,00 PLN,
— dla pakietu 2 (P.2): 235 000,00 PLN,
— dla pakietu 3 (P.3): 210 000,00 PLN,
— dla pakietu 4 (P.4): 250 000,00 PLN,
— dla pakietu 5 (P.5): 235 000,00 PLN,
— dla pakietu 6 (P.6): 85 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,będzie zobowiązany, na wezwanie
zamawiającego, złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) W zakresie doświadczenia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej
części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i
pozyskania drewna, na kwotę – liczoną dla okresu dowolnych kolejnych 12 miesięcy – nie mniejszą niż:
— dla Pakietu 1 (P.1): 1 300 000,00 zł brutto,
— dla Pakietu 2 (P.2): 1 400 000,00 zł brutto,
— dla Pakietu 3 (P.3): 1 250 000,00 zł brutto,
— dla Pakietu 4 (P.4): 1 500 000,00 zł brutto,
— dla Pakietu 5 (P.5): 1 400 000,00 zł brutto,
— dla Pakietu 6 (P.6): 500 000,00 zł brutto.
2) W zakresie potencjału technicznego, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował:
a) dla każdego z Pakietów spośród Pakietów od P.1 do P.5, na który składa ofertę, co najmniej:
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— 1 szt. wielooperacyjnej maszyny leśnej typu harwester,
— 2 szt. (kompletami) maszyn leśnych typu forwarder,
— 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna typu skidder,
— 1 szt. (kompletem) urządzenia typu pług aktywny z pogłębiaczem,
— 1 szt. (kompletem) sprzętu do rozdrabniania mechanicznego pozostałości pozrębowych, gałęzi, krzewów.
b) dla Pakietu P.6 co najmniej:
— 1 szt. wielooperacyjnej maszyny leśnej typu harwester,
— 1 szt. (kompletem) maszyny leśnej typu forwarder,
— 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna typu skidder.
c) dodatkowo dla Pakietu P.1:
— sprzętem do prac szkółkarskich: co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych, posiadającymi możliwość
współpracy z maszynami: ładowaczem (cyklopem), rozdrabniaczem do zielonek (tzw. orkanem), przyczepą
rolniczą, przyczepą objętościową do zielonek oraz dysponuje tymi maszynami w ilości co najmniej po 1 szt.,
— sprzętem do prac szkółkarskich: co najmniej po 1 szt.: podcinacza korzeni, wyorywacza klamrowego,
siewnika nasion drobnych, opryskiwacza ciągnikowego, pługa 3 skibowego, brony aktywnej, kultywatora,
opielacza wielorzędowego oraz samojezdnej kosiarki do trawy obsługiwanej przez operatora (traktorek
ogrodowy) na potrzeby utrzymania arboretum.
Uwaga. Zamawiający dysponuje sprzętem szkółkarskim określonym w tiret 2 powyżej i może wydzierżawić
Wykonawcy ww. sprzęt na okres wykonywania prac na podstawie umowy dzierżawy, której wzór stanowi
załącznik nr 14 do SIWZ (patrz Uwaga pod pkt. 6.2 ppkt. 3 lit. b SIWZ).
3) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) dla Pakietów P.2, P.4 i P.5 co najmniej 5 (pięcioma), a dla Pakietów P.1 i P.3 co najmniej 4 (czterema)
osobami, posiadającymi kwalifikacje drwala/pilarza,
b) dla każdego z Pakietów, na który składa ofertę, co najmniej:
— 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia
studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— 1 osobą – kwalifikowanym operatorem maszyny leśnej typu harwester.
c) dla Pakietu P.6 co najmniej 1(jedną), a dla Pakietów od P.1 do P.5 co najmniej 2 (dwoma) osobami:
— kwalifikowanymi operatorami maszyn leśnych typu forwarder,
— kwalifikowanymi operatorami ciągników zrywkowych typu skidder.
d) dla Pakietów od P.1 do P.5 co najmniej 1 (jedną) osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które uprawniają do pracy w kontakcie ze
środkami ochrony roślin,
e) dla Pakietu P.1 co najmniej 1 (jedną) osobą – kwalifikowanym operatorem ciągnika rolniczego
przewidzianego do wykorzystania w pracach szkółkarskich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,będzie zobowiązany, na wezwanie
Zamawiającego, złożyć:
1) W zakresie doświadczenia:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat
wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ); z wykazu tego musi wynikać, że wykonawca
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we wskazanym powyżej okresie wykonał lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania
lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż wymagana w pkt III.1.3) – odpowiednio dla
Pakietu,na który wykonawca składa ofertę.
b) dowody, że usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w lit. a, zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) w zakresie potencjału technicznego:
a) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ), w
którym należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń, tj. maszyna leśna typu harwester, forwarder, ciągnik
zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna typu skidder, pług do przygotowania gleby wraz z ich
opisem tj. marką, modelem oraz podstawą dysponowania, a w przypadku maszyn leśnych typu harwester,
forwarder, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna typu skidder – również
numerem seryjnym; z wykazu tego musi wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wymaganą
ilością urządzeń, o których mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 2;
3) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru)
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ); z wykazu tego musi
wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wymaganą ilością osób, o których mowa w pkt.
III.1.3) ppkt. 3, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy wynikają z treści SIWZ wraz z załącznikami, w tym ze wzoru umowy, która zostanie
zawarta z wykonawcą.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Nadleśnictwo Strzebielino, ul. Ofiar Stutthofu 47, 84-242 Luzino, sala narad, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcia dokona komisja
przetargowa powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - 2 i 4 -
8 Pzp. Ocena braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w JEDZ, w
następujących częściach:
— art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Pzp – Część III lit. A JEDZ oraz Część III lit. C wiersz pierwszy JEDZ oraz Część III
lit.D JEDZ
— art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – Częśći III lit. B JEDZ,
— art. 24 ust. 1 pkt 16 - 18 Pzp – Część III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – Część III lit. C wiersz szósty JEDZ,
— art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – Część III lit. C wiersz czwarty JEDZ,
— art. 24 ust. 1 pkt 21 - 22 Pzp – Część III lit. D JEDZ,
— art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – Część III lit. C wiersz drugi JEDZ,
— art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – Część III lit. C wiersz trzeci JEDZ,
— art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – Część III lit. C wiersz siódmy JEDZ,
— art. 24 ust. 5 pkt 5 - 7 Pzp – Część III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – Część III lit. B JEDZ.
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Na wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć następujące dokumenty, wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
— w §5, pkt. 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego),
— w §5, pkt. 2 (zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego),
— w §5, pkt. 3 (zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
— w §5, pkt. 4 (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
— w §5, pkt. 5 (oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek),
— w §5, pkt. 6 (oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne),
— w §5, pkt. 7 (oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny),
— w §5, pkt. 8 (oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym),
— w §5, pkt. 9 (oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych).
Dokumenty wskazane powyżej powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas
otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, do której należy inny wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
takich wykonawców.
W wykazach:
a) osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
b) urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego,
Należy zawrzeć także informacje niezbędne dla oceny oferty w pozacenowych kryteriach oceny, o których
mowa w Dz. 14 SIWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu internetowej Platformy Zakupowej
poprzez profil Zamawiającego, dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino oraz
poczty elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzebielino
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019

www.uzp.gov.pl

