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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491861-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfino: Usługi leśnictwa
2019/S 202-491861
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino
1 Maja 4
Gryfino
74-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Łuczak, Karolina Pajewska, Magdalena Szczerba
Tel.: +48 914162071
E-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/zamownienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Godpodarka leśna, leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021
Numer referencyjny: SA.270.2.14.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

18/10/2019
S202
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 17

Dz.U./S S202
18/10/2019
491861-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 17

Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm) obejmujące prace z zakresu hodowli
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewozu materiałów w zakresie
zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu śmieci na wysypisko z porządkowania lasu, utrzymania dróg
leśnych, melioracji wodnych, zbioru nasion z siatek raszlowych- do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gryfino
w latach 2020-2021 oraz rozdrabniania pozostałości pozrębowych bez mieszania z glebą w celu przygotowania
powierzchni pod odnowienia - do wykonania w roku 2020. Zamówienie podzielono na 5 części (tzw. "Pakiety").
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami "procedury odwróconej" o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2
PZP. Przewidywane zamówienia (w odniesieniu do każdego Pakietu), udzielane na podst. art. 67 ust.1 pkt 6)
PZP do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 31 646 175.66 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:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Wełtyń, Gajki, Pniewo w latach 2020- 2021.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
77231700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwa: Wełtyń, Gajki, Pniewo.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewóz materiałów w zakresie zagospodarowania
lasu, grodzenia upraw, wywóz śmieci na wysypisko z porządkowania lasu, utrzymanie dróg leśnych,
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melioracje wodne do wykonania na terenie Leśnictw: Wełtyń, Gajki, Pniewo w latach 2020-2021. Przedmiot
zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary),
a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub (2) w godzinach rzeczywistych.
Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla części 1
(Pakietu 1): Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 27 940; Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu
w H = 2 024; Prace ręczne w grodzeniach w NH = 3 128; Prace ręczne w grodzeniach w H = 3 684; Prace
mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 262; Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H =
416; Prace mechaniczne w grodzeniach w H = 192; Oprysk chemiczny przed uprawą w H = 258; Prace w
pozyskaniu drewna w NH i H = 93 018; Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H = 540; Prace
w zrywce drewna w NH = 5 566. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
wynikające z załączników nr 3.1.- 3.5. do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego
Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”) z zastrzeżeniem wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie
istniejącego zagrożenia powstałego na skutek pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia
pożarzyska i wsparcia w akcji gaśniczej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 243 356.76 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 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. Podstawą
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
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ofertowym, to wówczas wartość prac zleconych przez Zamawiającego w ramach Opcji zostanie ustalona
na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, z zastrzeżeniem, że wartość prac objętych Opcją nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
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
Szacunkowa wartość zamówienia, wskazana w pkt. II.2.6) jest sumą wartości: zamówienia podstawowego (zł
netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP
(do wysokości 50 % zamówienia podstawowego).
Żądane wniesienie wadium = 40 000 (czterdzieści tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy 1 % ceny oferty (brutto).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Sosnowo, Borzym, Baniewice w latach
2020- 2021.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
77231700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwa: Sosnowo, Borzym, Baniewice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewóz materiałów w zakresie zagospodarowania lasu,
grodzenia upraw, wywóz śmieci na wysypisko z porządkowania lasu, utrzymanie dróg leśnych, melioracje
wodne, zbiór nasion z siatek raszlowych do wykonania na terenie Leśnictw: Sosnowo, Borzym, Baniewice
w latach 2020-2021. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ w (1) jednostkach
naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub (2)
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w godzinach rzeczywistych. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia dla części 2 (Pakietu 2): Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 25 130; Prace ręczne
w zagospodarowaniu lasu w H = 11 108; Prace ręczne w grodzeniach w NH = 3 446; Prace ręczne w
grodzeniach w H = 3 636; Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 532; Prace mechaniczne
w zagospodarowaniu lasu w H = 174; Prace mechaniczne w grodzeniach w H = 174; Oprysk chemiczny w
uprawach w H = 428; Prace w pozyskaniu drewna w NH i H = 99 308; Prace mechaniczne w pozyskaniu i
zrywce drewna w H = 640; Prace w zrywce drewna w NH = 6 252; Zbiór nasion dębu szypułkowego w KG =
2 000. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załączników
nr 3.1.- 3.5. do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na
pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 z późn. zm.). Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych
Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji
Pakietu”) z zastrzeżeniem wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie istniejącego zagrożenia
powstałego na skutek pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia pożarzyska i wsparcia w
akcji gaśniczej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 068 436.21 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 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. Podstawą
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, to wówczas wartość prac zleconych przez Zamawiającego w ramach Opcji zostanie ustalona
na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
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ofertowym, z zastrzeżeniem, że wartość prac objętych Opcją nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
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
Szacunkowa wartość zamówienia, wskazana w pkt. II.2.6) jest sumą wartości: zamówienia podstawowego (zł
netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP
(do wysokości 50 % zamówienia podstawowego).
Żądane wniesienie wadium = 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy 1 % ceny oferty (brutto).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Śmierdnica, Glinna, Kołowo w latach 20202021.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
77231700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwa: Śmierdnica, Glinna, Kołowo.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewóz materiałów w zakresie zagospodarowania lasu,
grodzenia upraw, wywóz śmieci na wysypisko z porządkowania lasu, utrzymanie dróg leśnych, melioracje
wodne, zbiór nasion z siatek raszlowych do wykonania na terenie Leśnictw: Śmierdnica, Glinna, Kołowo w
latach 2020-2021. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ w (1) jednostkach
naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub (2)
w godzinach rzeczywistych. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia dla części 3 (Pakietu 3): Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 16 584; Prace
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ręczne w zagospodarowaniu lasu w H = 5 786; Prace ręczne w grodzeniach w NH = 1 042; Prace ręczne w
grodzeniach w H = 1 830; Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 130; Prace mechaniczne
w zagospodarowaniu lasu w H = 434; Prace mechaniczne w grodzeniach w H = 184; Oprysk chemiczny w
uprawach w H = 46; Prace w pozyskaniu drewna w NH i H = 87 498; Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce
drewna w H = 560; Prace w zrywce drewna w NH = 6 586; Zbiór nasion buka w KG = 2 000; Zbiór nasion
dębu szypułkowego w KG = 1 000. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
wynikające z załączników nr 3.1.- 3.5. do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego
Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”) z zastrzeżeniem wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie
istniejącego zagrożenia powstałego na skutek pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia
pożarzyska i wsparcia w akcji gaśniczej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 121 448.22 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 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. Podstawą
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, to wówczas wartość prac zleconych przez Zamawiającego w ramach Opcji zostanie ustalona
na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, z zastrzeżeniem, że wartość prac objętych Opcją nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
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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
Szacunkowa wartość zamówienia, wskazana w pkt. II.2.6) jest sumą wartości: zamówienia podstawowego (zł
netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP
(do wysokości 50 % zamówienia podstawowego).
Żądane wniesienie wadium = 45 000 (czterdzieści pięć tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy 1 % ceny oferty (brutto).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Klęskowo, Klucz, Binowo w latach 20202021.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
77231700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwa: Klęskowo, Klucz, Binowo.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewóz materiałów w zakresie zagospodarowania lasu,
grodzenia upraw, wywóz śmieci na wysypisko z porządkowania lasu, utrzymanie dróg leśnych, melioracje
wodne, zbiór nasion z siatek raszlowych do wykonania na terenie Leśnictw: Klęskowo, Klucz, Binowo w
latach 2020-2021. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ w (1) jednostkach
naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub (2)
w godzinach rzeczywistych. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia dla części 4 (Pakietu 4): Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 16 666; Prace
ręczne w zagospodarowaniu lasu w H = 2 960; Prace ręczne w grodzeniach w NH = 2 524; Prace ręczne w
grodzeniach w H = 2 156; Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH = 160; Prace mechaniczne
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w zagospodarowaniu lasu w H = 332; Prace mechaniczne w grodzeniach w H = 70; Oprysk chemiczny w
uprawach w H= 252; Oprysk chemiczny przed uprawą w H = 124; Prace w pozyskaniu drewna w NH i H =
117 296; Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H = 840; Prace w zrywce drewna w NH = 8
992; Zbiór nasion buka w KG = 1 000; Zbiór nasion dębu bezszypułkowego w KG = 1 000. Zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załączników nr 3.1.- 3.5. do SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.). Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się
odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”) z zastrzeżeniem
wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie istniejącego zagrożenia powstałego na skutek pożaru
oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia pożarzyska i wsparcia w akcji gaśniczej, zgodnie z
przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 076 935.11 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 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. Podstawą
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, to wówczas wartość prac zleconych przez Zamawiającego w ramach Opcji zostanie ustalona
na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, z zastrzeżeniem, że wartość prac objętych Opcją nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia, wskazana w pkt. II.2.6) jest sumą wartości: zamówienia podstawowego (zł
netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP
(do wysokości 50 % zamówienia podstawowego).
Żądane wniesienie wadium = 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy 1 % ceny oferty (brutto).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych bez mieszania z glebą w celu przygotowania powierzchni pod
odnowienia na terenie leśnictw: Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Kołowo.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77231600
77211600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwa: Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Kołowo.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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, obejmujące rozdrabnianie pozostałości pozrębowych bez
mieszania z glebą w celu przygotowania powierzchni pod odnowienia na terenie leśnictw: Wełtyń, Borzym,
Sosnowo, Gajki, Kołowo. Łączny rozmiar prac, wchodzących w część przedmiotu zamówienia: Prace
mechaniczne w rozdrabnianiu w NH = 560. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne
ilości prac wynikające z załączników nr 3.1.- 3.5. do SIWZ. Zamawiający, w odniesieniu do niniejszego nie
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą
realizowały usługę.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 135 999.36 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
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 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. Podstawą
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, to wówczas wartość prac zleconych przez Zamawiającego w ramach Opcji zostanie ustalona
na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w Kosztorysie
ofertowym, z zastrzeżeniem, że wartość prac objętych Opcją nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
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
Szacunkowa wartość zamówienia, wskazana w pkt. II.2.6) jest sumą wartości: zamówienia podstawowego (zł
netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP
(do wysokości 50 % zamówienia podstawowego).
Żądane wniesienie wadium = 1 500 (tysiąc pięćset złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1 %
ceny oferty (brutto).

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 szczegółowych 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 posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową, nie mniejszą niż określona w minimalnych wymaganiach, o których
mowa poniżej.
3) Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać w więcej niż jednym pakiecie tej samej zdolności
finansowej.
4) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach
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Wykonawcy, składanych w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
wezwaniu – wystosowanym po otwarciu ofert.
5) Na potwierdzenie warunku dot. zdolności finansowej, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu 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. 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. Dokument ten winien być aktualny na dzień jego złożenia.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w
postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
7) Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową, nie mniejszą niż:
Dla Pakietu 1 – 260 000 zł;
Dla Pakietu 2 – 280 000 zł;
Dla Pakietu 3 – 270 000 zł;
Dla Pakietu 4 – 370 000 zł;
Dla Pakietu 5 – 20 000 zł.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/niespełnia, w
oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniachWykonawcy,
składanych w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu –
wystosowanym po otwarciu ofert.
(1) Warunek 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):
a) dla Pakietu 1,2,3,4: co najmniej 1 (jedną) usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie
1 umowy) obejmującą m.in. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, przewóz materiałów w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywóz śmieci na
wysypisko z porządkowania lasu, utrzymanie dróg leśnych, melioracje wodne, zbiór nasion z siatek raszlowych,
na kwotę nie mniejszą niż określona w minimalnych wymaganiach, o których mowa poniżej.
b) dla Pakietu 5: co najmniej 1 (jedną) usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie
1 umowy) obejmującą prace z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych na kwotę nie mniejszą niż
określona w minimalnych wymaganiach, o których mowa poniżej.
Na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
wykaz usług wykonanych lub wykonywanych.
(2) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponować sprzętem w ilości określonej w minimalnych wymaganiach, o których
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mowa poniżej: a) ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna, b) pługiem do
przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonym do prac z zakresu zagospodarowania lasu; c) dla pakietu 3,4:
urządzeniem do przygotowania gleby pod odnowienia (brona talerzowa, rozdrabniacz lub glebogryzarka), d)
dla pakietu 5: zestawem do rozdrabniania pozostałości pozrębowych, tj.: ciągnikiem o mocy nie mniejszej niż
150 KM sprzęgniętym z rozdrabniaczem z zębami, przeznaczonym do pracy w terenie leśnym (z zaznaczeniem
iż rozdrabnianie pozostałości odbywać się będzie włącznie z pozostałościami grubizny opałowej) lub innym
pojazdem ciężkim, z którym sprzęt rozdrabniający współpracuje.
Na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.
(3) Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami w ilościach oraz o
kwalifikacjach określonych w minimalnych wymaganiach, o których mowa poniżej.
(4) Na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
wykaz osób.
(5) Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać w więcej niż jednym pakiecie tego samego
doświadczenia; tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (pilarzy); -tego samego potencjału
technicznego. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób nadzoru z wykształceniem leśnym oraz
osób z ukończonym szkoleniem dot. środków chemicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(1) Warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Pakiet 1 = 1 usługa, wartość nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto;
Pakiet 2 = 1 usługa, wartość nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto;
Pakiet 3 = 1 usługa, wartość nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto;
Pakiet 4 = 1 usługa, wartość nie mniejsza niż 1 500 000 zł brutto;
Pakiet 5 - 1 usługa, wartość nie mniejsza niż 30 000 zł brutto.
(2) Warunek dot. potencjału technicznego Wykonawcy:
Pakiet 1 = 3 ciągniki zrywkowe + 1 pług;
Pakiet 2 = 3 ciągniki zrywkowe + 1 pług;
Pakiet 3 = 3 ciągniki zrywkowe + 1 pług + 1 urządzenie do przygotowania gleby;
Pakiet 4 = 4 ciągniki zrywkowe + 1 pług + 1 urządzenie do przygotowania gleby;
Pakiet 5 = 1 zestaw do rozdrabniania pozostałości pozrębowych.
(3) Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z
Rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich UE;
b) w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadania maszyny leśnej typu harwester- osobą na stanowisko
operatora maszyny leśnej typu harwester posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust.
3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane
na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich UE;
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c) osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia
studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
d) osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z Rozp. Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin lub
posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które
uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
e) dla Pakietu 5 - osobą do obsługi sprzętu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych, posiadającą
uprawnienia kierowcy ciągnika lub pojazdu, z którym ten sprzęt współpracuje.
— Pakiet 1= 8 pilarzy lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny leśnej typu harwester:
5 pilarzy+ 1 operator harvestera + 1 osoba z wykształceniem leśnym + 1 osoba upr. środki chemiczne,
— Pakiet 2= 8 pilarzy lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny leśnej typu harwester:
5 pilarzy + 1 operator harvestera + 1 osoba z wykształceniem leśnym + 1 osoba upr. środki chemiczne,
— Pakiet 3= 7 pilarzy lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny leśnej typu harwester:
4 pilarzy + 1 operator harvestera + 1 osoba z wykształceniem leśnym + 1 osoba upr. środki chemiczne,
— Pakiet 4= 10 pilarzy lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadania 1 maszyny leśnej typu
harwester: 7 pilarzy + 1 operator harvestera + 1 osoba z wykształceniem leśnym + 1 osoba upr. środki
chemiczne,
— Pakiet 5= 1 osoba do obsługi sprzętu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych, posiadającą uprawnienia
kierowcy ciągnika lub pojazdu, z którym ten sprzęt współpracuje.
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:
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany będzie:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny oferty (brutto).
2) przedłożyć polisę OC na wartość co najmniej:
— Pakiet 1 – 400 000 zł,
— Pakiet 2 – 400 000 zł,
— Pakiet 3 – 400 000 zł,
— Pakiet 4 – 500 000 zł,
— Pakiet 5 – 20 000 zł.
Zgodnie z art. 142 ust. 5 PZP, umowa, zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera klauzule dot.
waloryzacji wynagrodzenia.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury (na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT).
Na każdą część zamówienia (Pakiet) zawarta zostanie odrębna umowa. Realizacja umowy: Pakiet 1,2,3,4 - od
01.01.2020 do 31.12.2021. Pakiet 5 - od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Jeżeli udzielenie zamówienia nastąpi po 01.01.2020 r., to zamówienie będzie realizowane od dnia jej zawarcia.
Wzór umowy -Załącznik nr 13 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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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: 19/11/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Nadleśnictwo Gryfino, z siedzibą przy ul. 1 Maja 4 w 74-100 Gryfinie.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Powołana Komisja przetargowa, powołana Zarządzeniem nr 40/19 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gryfino z dnia 31.07.2019 r. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
(1) W odniesieniu do każdego pakietu, 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. Zamówienia
te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Miejscem ich
realizacji będzie teren Nadleśnictwa Gryfino.
(2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 oraz 4 – 8 PZP.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca złoży aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
(3) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10
dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG;
b) zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
c) zaświadczenie ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) informację z KRK 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,
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny;
h) 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;
i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
j) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
(4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się poprzez e-mail
(gryfino@szczecin.lasy.gov.pl ; magdalena.szczerba@szczecin.lasy.gov.pl ), Z ZASTRZEŻENIEM IŻ ZŁOŻENIE
OFERTY NASTĘPUJE PRZEZ MINIPORTAL (www.miniportal.uzp.gov.pl).
(5) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Magdalena Szczerba.
(6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://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
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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 2 i 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
wterminie 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
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2019
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