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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522957-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Równe: Usługi leśnictwa
2019/S 213-522957

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Dukla
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6840011279, REGON 370014604
Adres pocztowy: ul. Popardy 44
Miejscowość: Równe
Kod NUTS: PL821
Kod pocztowy: 38-451
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Gazda, Marcin Jagieła
E-mail: dukla@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 134373950
Faks:  +48 134373966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dukla.krosno.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dukla

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_dukla
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_dukla

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020
Numer referencyjny: S.270.1.9.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:dukla@krosno.lasy.gov.pl
http://www.dukla.krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dukla
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dukla
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dukla
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77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna, szlaków zrywkowych oraz prac szkółkarskich, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku
2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Pakiet nr 1 – leśnictwo Iwonicz;
Pakiet nr 2 – leśnictwo Cergowa;
Pakiet nr 3 – leśnictwo Franków
Pakiet nr 4 – leśnictwo Folusz;
Pakiet nr 5 – leśnictwo Mszana;
Pakiet nr 6 – leśnictwo Żmigród;
Pakiet nr 7 – leśnictwo Barwinek;
Pakiet nr 8 – leśnictwo Daliowa;
Pakiet nr 9 – leśnictwo Kamionka;
Pakiet nr 10 – leśnictwo Piotruś;
Pakiet nr 11 – leśnictwo Zyndranowa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 129 237.65 PLN

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 Nr 1 - Leśnictwo Iwonicz
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
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Iwonicz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 782 490.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 2 - Leśnictwo Cergowa
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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Cergowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych oraz prac szkółkarskich.
Szczegółowy opis prac do wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 501 836.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 3 - Leśnictwo Franków
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Franków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych częsci zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 996 895.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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.



Dz.U./S S213
05/11/2019
522957-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 28

05/11/2019 S213
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 28

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 4 - Leśnictwo Folusz
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Folusz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 284 769.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 5 - Leśnictwo Mszana
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Mszana

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 055 983.82 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 6 - Leśnictwo Żmigród
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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Żmigród

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
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Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 818 917.47 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 7 - Leśnictwo Barwinek
Część nr: 7
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Barwinek

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 073 043.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 8 - Leśnictwo Daliowa
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Daliowa

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 339 301.31 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 9 - Leśnictwo Kamionka
Część nr: 9

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Kamionka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 758 474.57 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 10 - Leśnictwo Piotruś
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Piotruś

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 129 196.61 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
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Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 11 - Leśnictwo Zyndranowa
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Dukla, leśnictwo Zyndranowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmującej prace z zakresu: hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szlaków zrywkowych. Szczegółowy opis prac do
wykonania oraz ich zakres ilościowy znajduje się w załącznikach do SIWZ nr:
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
Załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac wg czynności;
Załącznik nr 3.2. – Strefy trudności i odległości zrywki;
Załącznik nr 3.3 – Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.4 – Normy czasu pracy dla czynności nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych,
wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2003 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 388 327.88 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw." procedury odwróconej" o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Na szacunkową wartość zamówienia składają się następujące kwoty:
1. wartość podstawowa zamówienia
2. Zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP 50 % wartości podstawowej zamówienia
3. Dodatkowy zakres rzeczowy (opcja) - 20 % wartości podstawowej zamówienia.

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.
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, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8
PZP. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 498);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku w odniesieniu do
zdolności ekonomicznej. Warunek ten, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu nr 1 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)
II) dla Pakietu nr 2 26 000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
III) dla Pakietu nr 3 51 000 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
IV) dla Pakietu nr 4 66 000 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
V) dla Pakietu nr 5 54 000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
VI) dla Pakietu nr 6 42 000 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych)
VII) dla Pakietu nr 7 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
VIII) dla Pakietu nr 8 67 000 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
IX) dla Pakietu nr 9 39 000 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)
X) dla Pakietu nr 10 58 000 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)



Dz.U./S S213
05/11/2019
522957-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 21 / 28

05/11/2019 S213
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

21 / 28

XI) dla Pakietu nr 11 71 000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ- JEDZb)wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, zał nr 10 do SIWZ
c)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert,d)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - zał
nr 11 do SIWZe)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia - zał nr
12 do SIWZ
f)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
g)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert i)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
j)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
k)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1
pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),l)oświadczenie wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ)m)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska,
n)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, 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) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,
zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż:
I)dla Pakietu nr 1- 400 000 zł II) dla Pakietu nr 2- 260 000 zł III)dla Pakietu nr 3- 510 000 zł IV)dla Pakietu nr 4-
660 000 zł V)dla Pakietu nr 5- 540 000 zł VI)dla Pakietu nr 6- 420 000 zł VII)dla Pakietu nr 7- 550 000 zł VIII)dla
Pakietu nr 8 - 670 000 zł IX)dla Pakietu nr 9- 390 000 zł X)dla Pakietu nr 10- 580 000 zł XI)dla Pakietu nr 11-
710 000 zł
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Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietu nr 1
a) co najmniej 3 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
II) dla Pakietu nr 2
a) co najmniej 2 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
III) dla Pakietu nr 3
a) co najmniej 4 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
IV) dla Pakietu nr 4
a) co najmniej 4 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
V) dla Pakietu nr 5
a) co najmniej 3 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
VI) dla Pakietu nr 6
a) co najmniej 2 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
VII) dla Pakietu nr 7
a) co najmniej 4 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
VIII) dla Pakietu nr 8
a) co najmniej 4 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
IX) dla Pakietu nr 9
a) co najmniej 3 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
X) dla Pakietu nr 10
a) co najmniej 3 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;
XI) dla Pakietu nr 11
a) co najmniej 4 szt. profesjonalnych pilarek spalinowych,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
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c) co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych lub maszyn leśnych typu forwarder;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietu 1
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi,
II) dla Pakietu 2
a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
III) dla Pakietu 3
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
IV) dla Pakietu 4
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
Dla Pakietu 5
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
VI) dla Pakietu 6
a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
Dla Pakietu 7
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
VIII) dla Pakietu 8
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
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IX) dla Pakietu 9
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
Dla Pakietu 10
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi
Dla Pakietu 11
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
Szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554)
lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca, którego
oferta w danej części została uznana za najkorzystniejszą, będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu
następujące oświadczenia i dokumenty.
Wszystkie obowiązujące oświadczenia i dokumenty zostały wymienione i opisane szczegółowo w pkt 7.1 lit. a -
g SIWZ.
W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa
w pkt 7.1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
Ciąg dalszy wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
m)oświadczenie 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 zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),
n)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione w SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
wymienionych we wzorze umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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)
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
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Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Nadleśnictwo Dukla
Ul. Popardy 44
38-451 Równe
Sala konferencyjna Nr 107
Ofertę należy złożyć w języku polskim.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://
platformazakupowa.pl, Otwarcie ofert jest jawne i będzie się odbywało w obecności komisji przetargowej.
Informacje o otwarciu - pkt 12 SIWZ.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu nr 1 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 2 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 3 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 4 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 5 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 6 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 7 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 8 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 9 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 10 w wysokości 5 000 zł
Dla Pakietu nr 11 w wysokości 5 000 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia
wadium znajdują się w pkt 9 do 9.6 SIWZ.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn.
zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ
BNP Paribas S.A. nr rachunku: 72 2030 0045 1110 0000 0025 2270 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie
oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w

https://platformazakupowa.pl
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roku 2020, Pakiet nr_______.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej
tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium
musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy,
który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu
zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP
oraz art. 46 ust. 5 PZP.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE - przy wyborze ofert w każdym pakiecie zamawiający będzie się
kierował n/w kryteriami oceny ofert:
1. Cena - 60 %
2. Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia - 40 %
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiające nie zamierza zawierać umowy ramowej
2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
3. Zamawiające nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Owoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019
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