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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55721-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Piska: Ochrona środowiska
2019/S 025-055721

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 Drygały
Drygały, ul. Grunwaldzka 22
Biała Piska
12-230
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Chełstowski
Tel.:  +48 874240576
E-mail: dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl 
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_drygaly

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
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

II.1.1) Nazwa:
Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą
Numer referencyjny: SA.270.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90720000

mailto:dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_drygaly
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej
poprzez przymocowanie do niej siatki ostrzegawczej o jaskrawym kolorze Zamówienie obejmuje zakup
materiałów: siatki, opasek zaciskowych Siatka wykonana z tworzywa sztucznego, kolor pomarańczowy
lub zbliżonym do niego kolor zapewniający silną kontrastowość z leśnym otoczeniem Ogrodzenia należy
oznakować na szerokości minimum 180 cm licząc od górnej krawędzi istniejącej siatki; siatkę znakującą należy
przymocować w co najmniej w trzech miejscach w pionie i czterech miejscach w poziomie każdego przęsła
płotu; oznakowanie nie może powodować ograniczenia funkcjonalności bram, furtek, przełazów; w razie
potrzeby należy usunąć gałęzie przerastające ogrodzenie Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji parametry techniczne materiałów, które zamierza użyć do realizacji przedmiotu
zamówienia Długość ogrodzeń Pakiet 1: 4 822 m Pakiet 2: 6 783 m

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 57 500.00 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:
Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Drygały Leśnictwo Ruda Dodatkowo Zamawiający informuje, że na
obszarze realizacji zamówienia funkcjonuje czynny poligon wojskowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej
poprzez przymocowanie do siatki stalowej siatki ostrzegawczej z tworzywa sztucznego o jaskrawym kolorze
w celu zminimalizowania ryzyka kolizji osobników cietrzewia z ogrodzeniami leśnymi. Prace obejmują
zakup siatki do oznakowania i opasek zaciskowych do przymocowania siatki oraz przymocowanie siatki
z tworzywa sztucznego do drutów siatki ogrodzeniowej Siatka wykonana z tworzywa sztucznego, kolor
pomarańczowy lub zbliżonym do niego inny kolor zapewniający silną kontrastowość z leśnym otoczeniem;
rozmiar oczek: wymiar minimalny 3 cm maksymalny 6 cm; optymalny 3,5x4,5 cm; ogrodzenia należy
oznakować na szerokości minimum 180 cm licząc od górnej krawędzi istniejącej siatki; siatkę znakującą
należy przymocować w co najmniej w trzech miejscach w pionie i czterech miejscach w poziomie każdego
przęsła płotu tj. każdego odcinka płotu pomiędzy sąsiadującymi słupami ogrodzenia; w miarę możliwości
należy zachować równe odstępy pomiędzy miejscami przymocowania; w przypadku wystąpienia w ogrodzeniu
bram, furtek, przełazów oznakowanie nie może powodować ograniczenia funkcjonalności tych urządzeń;
przymocowanie siatki znakującej ma zapewnić w największym stopniu bezpośrednie przyleganie siatki do
drutów siatki ogrodzeniowej; w razie potrzeby należy usunąć gałęzie przerastające ogrodzenie uniemożliwiające
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przymocowanie siatki zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Wykonawca zobowiązany będzie przed
użyciem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji parametry techniczne materiałów, które zamierza użyć do
realizacji przedmiotu zamówienia: w szczególności rodzaj tworzywa, kolor siatki, rozmiar oczek siatki, gramaturę
siatki; parametry zastosowanej siatki mają zapewniać w jak największym stopniu widoczność w terenie i
wytrzymałość na zerwanie przy stosunkowo najmniejszym ciężarze własnym siatki. Wykonanie oznakowania
ogrodzenia ma zapewnić jego funkcjonalność. Prace należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętą estetyką
wykonania prac (np. unikanie nadmiernego „pofałdowania” siatki, nieuzasadnione wystawanie elementów
oznakowania poza płaszczyznę siatki stalowej, poziomowanie przebiegu oczek, brak przerw w miejscach styku
czy nadmierne zakładki poszczególnych warstw oznakowania itp.) Długość istniejących ogrodzeń leśnych do
oznakowania: 4822 m. Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności polegające na przymocowywaniu siatki z tworzywa sztucznego do drutów siatki ogrodzeniowej za
pomocą opasek zaciskowych wchodzące w zakres realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić dokumenty niezbędne do
realizacji zamówienia w tym zakresie i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.

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: 23 892.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
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 zastrzega sobie prawo opcji przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający będzie
miał obowiązek złożenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie oznakowania istniejących ogrodzeń leśnych co
najmniej w minimalnym zakresie zamówienia tj. zlecenie wykonania oznakowania w zakresie odpowiadającym
co najmniej 80 % długości ogrodzenia dla pakietu objętego umową (gwarantowany zakres zamówienia).
Zamawiający ma prawo do rozszerzenia zamówienia w zakresie objętym opcją tj. do zlecenia Wykonawcy
wykonania oznakowania istniejących ogrodzeń leśnych w zakresie odpowiadającym do 140 % długości
ogrodzenia dla pakietu objętego umową (zakres rozszerzony zamówienia). Skorzystanie przez Zamawiającego
z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych
warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonych przez nią warunków poprzez złożenie
przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym
przez niego zakresie.

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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
NR POIiŚ.02.04.00-00-0200/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zakres
rzeczowy tych zamówień nie przekroczy 40 % rozmiaru prac zamówienia podstawowego Warunkiem udzielenia
zamówień będzie m.in. terminowa i zgodna z umową realizacja przez Wykonawcę zamówienia podstawowego
Zamówienie będzie realizowane na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Drygały

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Drygały Leśnictwo Orzysz Dodatkowo Zamawiający informuje, że na
obszarze realizacji zamówienia funkcjonuje czynny poligon wojskowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej
poprzez przymocowanie do siatki stalowej siatki ostrzegawczej z tworzywa sztucznego o jaskrawym kolorze
w celu zminimalizowania ryzyka kolizji osobników cietrzewia z ogrodzeniami leśnymi. Prace obejmują
zakup siatki do oznakowania i opasek zaciskowych do przymocowania siatki oraz przymocowanie siatki
z tworzywa sztucznego do drutów siatki ogrodzeniowej Siatka wykonana z tworzywa sztucznego, kolor
pomarańczowy lub zbliżonym do niego inny kolor zapewniający silną kontrastowość z leśnym otoczeniem;
rozmiar oczek: wymiar minimalny 3 cm maksymalny 6 cm; optymalny 3,5x4,5 cm; ogrodzenia należy
oznakować na szerokości minimum 180 cm licząc od górnej krawędzi istniejącej siatki; siatkę znakującą
należy przymocować w co najmniej w trzech miejscach w pionie i czterech miejscach w poziomie każdego
przęsła płotu tj. każdego odcinka płotu pomiędzy sąsiadującymi słupami ogrodzenia; w miarę możliwości
należy zachować równe odstępy pomiędzy miejscami przymocowania; w przypadku wystąpienia w ogrodzeniu
bram, furtek, przełazów oznakowanie nie może powodować ograniczenia funkcjonalności tych urządzeń;
przymocowanie siatki znakującej ma zapewnić w największym stopniu bezpośrednie przyleganie siatki do
drutów siatki ogrodzeniowej; w razie potrzeby należy usunąć gałęzie przerastające ogrodzenie uniemożliwiające
przymocowanie siatki zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Wykonawca zobowiązany będzie przed
użyciem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji parametry techniczne materiałów, które zamierza użyć do
realizacji przedmiotu zamówienia: w szczególności rodzaj tworzywa, kolor siatki, rozmiar oczek siatki, gramaturę
siatki; parametry zastosowanej siatki mają w jak największym stopniu widoczność w terenie i wytrzymałość
na zerwanie przy stosunkowo najmniejszym ciężarze własnym siatki. Wykonanie oznakowania ogrodzenia
ma zapewnić jego funkcjonalność. Prace należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętą estetyką wykonania prac
(np. unikanie nadmiernego „pofałdowania” siatki, nieuzasadnione wystawanie elementów oznakowania poza
płaszczyznę siatki stalowej, poziomowanie przebiegu oczek, brak przerw w miejscach styku czy nadmierne
zakładki poszczególnych warstw oznakowania itp.) Długość istniejących ogrodzeń leśnych do oznakowania:
6783 m. Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na przymocowywaniu
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siatki z tworzywa sztucznego do drutów siatki ogrodzeniowej za pomocą opasek zaciskowych wchodzące w
zakres realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)
Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca
przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia w tym zakresie
i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.

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: 33 608.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
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 zastrzega sobie prawo opcji przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający będzie
miał obowiązek złożenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie oznakowania istniejących ogrodzeń leśnych co
najmniej w minimalnym zakresie zamówienia tj. zlecenie wykonania oznakowania w zakresie odpowiadającym
co najmniej 80 % długości ogrodzenia dla pakietu objętego umową (gwarantowany zakres zamówienia).
Zamawiający ma prawo do rozszerzenia zamówienia w zakresie objętym opcją tj. do zlecenia Wykonawcy
wykonania oznakowania istniejących ogrodzeń leśnych w zakresie odpowiadającym do 140 % długości
ogrodzenia dla pakietu objętego umową (zakres rozszerzony zamówienia). Skorzystanie przez Zamawiającego
z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych
warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonych przez nią warunków poprzez złożenie
przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym
przez niego zakresie.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
NR POIiŚ.02.04.00-00-0200/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy PZP Zakres
rzeczowy zamówień nie przekroczy 40 % wart. zam. podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień będzie
m.in. terminowa i zgodna z umową realizacja przez wykonawcę zamówienia podstawowego. Zamówienie
będzie realizowane na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Drygały

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej
związanej z przedmiotem zamówienia o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia
Wykonawcy wymagań w zakresie tego warunku
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 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (PZP) Na podstawie 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 2017 r. poz. 1508 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 majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 1-aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(dalej: „JEDZ”) Treść i zakres JEDZ określa dokumentacja postępowania 2-odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji 3-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4-oświadczenie
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo –w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 5-oświadczenie Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne W/w
dokumenty i oświadczenia (poza JEDZ który składany jest wraz z ofertą) Wykonawca będzie obowiązany złożyć
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni określonym w wezwaniu wystosowanym
przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP. Dokumenty i
oświadczenia wskazane powinny być aktualne na dzień ich złożenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1. pkt 23 ustawy
PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy
kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dokumenty, informacje potwierdzające
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich
Wykonawców

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
Zamawiający nie stawia dla Wykonawcy wymagań w zakresie tego warunku
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości 2) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21 ustawy PZP składa informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji
lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument
dotyczy z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP składa informacje z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba której dotyczy informacja albo dokument Jeżeli w kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a)w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia b)oferta musi być podpisana w taki sposób by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego
do oferty -treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania c)JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone
przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia d)dokumenty potwierdzające brak podstaw
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wykluczenia z postępowania obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera) upoważnionego do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów g)
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub
od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio
Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą podstawy do
uznania że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów 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 wymagane w tym postępowaniu należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca podmiot na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie dokumentów lub oświadczeń które każdego z nich dotyczą
Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę
albo odpowiednio przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia „za zgodność z oryginałem"

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną lub zawodową umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie stawia dla Wykonawcy wymagań w zakresie tego warunku
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu strony internetowej
https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektron. e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl  z zastrzeżeniem że
złożenie oferty wraz z załącznikami (JEDZ) następuje wyłącznie przy użyciu platformyzakupowej.pl Link do
postępowania dostępny jest na stronie https://platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy Pytania dot. działania
systemu należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta tel. 22 1010202, email:cwk@platformazakupowa.pl 
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy i są dostępne przy każdym postępowaniu Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pomocą dedykowanych formularzy do złożenia zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1
GB Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do https://
platformazakupowa.pl i otrzymania komunikatu potwierdzającego We wszelkiej korespondencji postępowania
należy posługiwać się nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub numerem postępowania
nadanym przez Zamawiającego (SA.270.1.2019) czy nr operatora (ID postępowania) Ofertę oraz JEDZ
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem

https://platformazakupowa.pl
mailto:drygaly@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
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elektronicznym Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl Oferta musi być sporządzona w języku polskim podpisana
przez osobę upoważnioną W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty Oferta winna zawierać a)formularz oferty b)pełnomocnictwo do złożenia oferty o ile oferta zostanie
złożona przez pełnomocnika c)pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie d)JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy e)JEDZ dla każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie f)wadium w oryginale w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy
Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej) Zamawiający wymaga wniesienia wadium:dla Pakietu nr
1 w wysokości 239,00 PLN dla Pakietu nr 2 w wysokości 336,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wówczas informacje te z uzasadnieniem muszą być
wyodrębnione w formie osobnego pliku Stosowne zastrzeżenie z uzasadnieniem Wykonawca winien złożyć na
formularzu oferty Zastrzeżenie informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w momencie odmowy na
wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty skutkować będzie odtajnieniem tej
części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić
lub wycofać wcześniej złożoną ofertę wg Instrukcji dostępnej na stronie platformy zakupowej Zmiana oferty
polega na złożeniu nowej oferty System automatycznie wycofa wcześniej złożoną ofertę Wykonawca składający
ofertę na więcej niż jedną część każdą ofertę musi złożyć oddzielnie Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy Zamawiającego Dopuszcza się złożenie oferty, załączników (poza JEDZ) opracowanych przez
Wykonawców jeśli będą one identyczne co do treści z formularzami Zamawiającego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zmiana lub wycofanie oferty musi zostać dokonana zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców dostępnej na stronie
platformy zakupowej w zakładce Instrukcje. Oferta po złożeniu jest szyfrowywana i nie podlega edycji wobec
czego przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty co powoduje automatyczne wycofanie oferty
poprzednio złożonej.
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych – (dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem uzyskanych
w trakcie postępowania danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Drygały; Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska, tel. 0874240560, fax.
0874240570, e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl . Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania,
udostępniania, przechowywania danych osobowych zawarte są w dokumentacji postępowania

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 Wykonawca zobowiązany jest 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego
wykonania umowy 2) przedłożyć Zamawiającemu: -umowę konsorcjum (jeżeli dotyczy) -polisę od
odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy -listę pracowników realizujących zamówienia wraz
poświadczeniem za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia oraz dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika Dokumenty należy zanonimizować w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ochronie danych

https://platformazakupowa.pl
mailto:drygaly@bialystok.lasy.gov.pl
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osobowych Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania Niedopełnienie wskazanych
formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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: 15/03/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2019
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Dygały pokój nr 2 za pomocą strony internetowej https://
platformazakupowa.pl poprzez ich odszyfrowanie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert
a następnie zbadać czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tzw. „procedura odwrócona”.
Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom Szczegółowe warunki
powierzenia zawiera dokumentacja postępowania.

https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
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Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wynosić będzie 10 % ceny łącznej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych ustawą Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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. 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. 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.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. 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.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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2019

www.uzp.gov.pl

