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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530249-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi leśnictwa
2019/S 216-530249

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 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krasiczyn z
s. w Przemyślu
Krajowy numer identyfikacyjny: 650017112
Adres pocztowy: 29 Listopada 12
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Wodka
E-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 166706654-56
Faks:  +48 166706657
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krasiczyn.krosno.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://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn/zamowienia_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://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krasiczyn
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 nieposiadająca osobowości 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 Krasiczyn w roku 2020
Numer referencyjny: NZ.270.1.8.2019

mailto:krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krasiczyn
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II.1.2) Główny kod CPV
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 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna oraz gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej wynikające załączników
nr 1B do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi
jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 553 992.20 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:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Cisowa
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Cisowa

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Cisowa obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz
miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Cisowa do SIWZ. 3. Z uwagi na
faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a
także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem
rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane
rodzajowo w załączniku nr 1B_Cisowa do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty
został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy
wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 220 394.36 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 01 w wysokości 3 600 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Grochowce
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Grochowce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Grochowce obejmujące prace
z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Grochowce do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne
zasady, których w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z
opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca
może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Grochowce do SIWZ, których
szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne do
nich. Zakres rzeczowy tych usług stanowiących nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 773 981.62 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 02 w wysokości 2 300 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kormanice
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Kormanice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kormanice obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce
ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Kormanice do SIWZ. 3. Z uwagi na
faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a
także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Kormanice
do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ
oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego
zamówienia. 10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o
których mowa w pkt. 8 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji
zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 045 045.62 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 03 w wysokości 3 100 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kupna
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Kupna

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kupna obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz
miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Kupna do SIWZ. 3. Z uwagi na
faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a
także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem
rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane
rodzajowo w załączniku nr 1B_Kupna do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty
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został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy
wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 334 060.16 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 04 w wysokości 3 900 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krzeczkowa
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Krzeczkowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krzeczkowa obejmujące prace
z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Krzeczkowa do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne
zasady, których w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z
opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca
może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 7. 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.). 8. Zamawiający przewiduje możliwość
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udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Krzeczkowa do SIWZ,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi
podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 213 546.59 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 05 w wysokości 3 600 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Olszany
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Olszany

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Olszany obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce ich
wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Olszany do SIWZ. 3. Z uwagi na faktyczną
sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także
nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
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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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Olszany do SIWZ,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi
podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 663 262.50 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:
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 6 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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 06 w wysokości 4 900 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Prałkowce
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Prałkowce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Prałkowce obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce
ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Prałkowce do SIWZ. 3. Z uwagi na
faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a
także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia



Dz.U./S S216
08/11/2019
530249-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 40

08/11/2019 S216
https://ted.europa.eu/
TED

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

16 / 40

z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Prałkowce
do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ
oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego
zamówienia. 10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o
których mowa w pkt. 8 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji
zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 438 940.52 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
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wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 07 w wysokości 4 200 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Rokszyce
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Rokszyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Rokszyce obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce
ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Rokszyce do SIWZ. 3. Z uwagi na
faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a
także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
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Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Rokszyce do
SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz
usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego
zamówienia. 10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o
których mowa w pkt. 8 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji
zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 174 699.97 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:
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
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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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 08 w wysokości 3 500 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Leonka - pakiet specjalistyczny
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211600
77211300
77211500
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Leonka

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Leonka obejmujące prace
z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem
pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce ich wykonywania (adresów
leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Leonka do SIWZ. 3. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-
pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w
tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt
zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania
czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć
będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym
danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku
wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany
w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5.
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Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac
został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części)
przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z
udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w
ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach
określonych w umowie. 7. 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 niniejszego zamówienia. 8.
Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 7 będą prace z zakresu
gospodarki szkółkarskiej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Leonka do SIWZ,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi
podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
9. Zamówienia, o których mowa w pkt. 7 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 10. Zamówienia, o których mowa w pkt.
7 będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 11. Miejscem realizacji zamówień, o których
mowa w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące
w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu zabiegów środkami ochrony roślin, 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.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 406 009.57 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
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 („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
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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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 09 w wysokości 1 200 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Bełwin
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Bełwin

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Bełwin obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce ich
wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Bełwin do SIWZ. 3. Z uwagi na faktyczną
sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także
nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
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zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Bełwin do SIWZ,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi
podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 983 964.23 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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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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 10 w wysokości 2 900 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Korytniki
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Korytniki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Korytniki obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
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oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Korytniki do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne
zasady, których w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z
opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca
może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Korytniki do SIWZ, których
szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne
do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10.
Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 133 397.58 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
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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 („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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 11 w wysokości 3 300 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Łętownia
Część nr: 12

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Łętownia

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Łętownia obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Łętownia do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne
zasady, których w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z
opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca
może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Łętownia do SIWZ, których
szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne
do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10.
Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 964 464.67 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 12 w wysokości 2 800 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Średnia
Część nr: 13

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



Dz.U./S S216
08/11/2019
530249-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 28 / 40

08/11/2019 S216
https://ted.europa.eu/
TED

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

28 / 40

77231600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Średnia

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Średnia obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz miejsce ich
wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Średnia do SIWZ. 3. Z uwagi na faktyczną
sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także
nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego
zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8.
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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Średnia do SIWZ,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi
podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
10. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 749 945.94 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 13 w wysokości 2 200 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Wapowce
Część nr: 14

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwo Wapowce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Wapowce obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_Wapowce do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne
zasady, których w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z
opisem kodów opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
oraz procedury dokonywania odbiorów tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca
może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia. 9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt. 8 będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1B_Wapowce do SIWZ, których
szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne
do nich. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10.
Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
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udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8
będą udzielane w przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa
w pkt 8 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 630 644.04 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:
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 6 do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 14 w wysokości 1 900 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna - pakiet specjalistyczny
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211100
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77210000
77211000
77211400
77211200
77211300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Krasiczyn – Leśnictwa Kupna, Krzeczkowa, Średnia i Wapowce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach: Kupna, Krzeczkowa, Średnia
i Wapowce obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem pozycji (prac) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz miejsce ich wykonywania (adresów leśnych) zawarty został w załączniku nr 1B_ harwester do SIWZ. 3.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych
w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych
elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również
po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji
odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 4. Unormowania oraz ogólne zasady, których w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt.
3.2 i 3.3 SIWZ. 5. Szczegółowy opis technologii wykonywania wraz z opisem kodów opisujących poszczególne
prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz procedury dokonywania odbiorów
tych prac został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów
(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie. 7. 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.). 8. 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 niniejszego zamówienia.
9. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 8 będą prace z
zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku
nr 1B_harwester do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku
nr 1C do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy tych usług stanowiących przedmiot zamówień,
o których mowa w pkt. 8 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 10. Zamówienia, o
których mowa w pkt. 8 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 11. Zamówienia, o których mowa w pkt. 8 będą udzielane w
przypadkach określonych w pkt. 5.4 SIWZ. 12. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 8 będzie
obszar administracyjny Nadleśnictwa Krasiczyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 821 634.84 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:
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 6 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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 15 w wysokości 2 400 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie i na zasadach określonych w pkt. 9.2 -9.6
SIWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu. Ponadto: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1)
niniejszego ogłoszenia dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w: a) Aktualnym na dzień składania ofert formularzu JEDZ, którego wzór określa Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16), który należy złożyć wraz z
ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Dokumentach lub oświadczeniach szczegółowo określonych w pkt 7.1. lit. b – n SIWZ, które 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 PZP. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. 2. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem,
iż warunek opisany w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia w zakresie doświadczenia winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na
kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tych
samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie. 4. 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. 5. Zgodnie
z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s.16) w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki
udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne,
należy wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu). 6. 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
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert
zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
Ponadto: Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu opisanych w pkt. III.1) niniejszego ogłoszenia wypełnił jedynie sekcję α (ALFA) w części IV JEDZ
i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.



Dz.U./S S216
08/11/2019
530249-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 35 / 40

08/11/2019 S216
https://ted.europa.eu/
TED

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

35 / 40

W tym przypadku na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt.III.1)
niniejszego ogłoszenia Wykonawca złoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykazy, o których
mowa w pkt. 7.1.b, 7.1.d oraz 7.1.e SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 (dla Pakietów od 01 do 08 oraz od 10 do 14), prac z zakresu gospodarki
szkółkarskiej (dla Pakietu 09) oraz prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna (dla Pakietu
15) na kwotę brutto nie mniejszą niż wskazany minimalny poziom wymaganych standardów dla danego
Pakietu. Informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych podać należy w JEDZ - Części IV lit.C (pkt 1b)
wraz z informacjami nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego
siedziby, terminu wykonywania usługi, rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług. Na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody, że usługi wykazane w
JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że dysponuje sprzętem w postaci ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna
(dla Pakietów od 01 do 08 oraz od 10 do 15) oraz maszyną leśną typu harwester (dla Pakietu 15) zgodnie
z minimalnymi poziomami wymaganych standardów dla danego Pakietu. Informacje nt. wymaganej ilości
sprzętu podać należy w JEDZ - Części IV lit.C (pkt 9) wraz z informacjami nt. rodzaju urządzeń, ich opisu tj.
marka, model urządzenia oraz podstawy dysponowania. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
zgodnie z minimalnymi poziomami wymaganych standardów dla danego Pakietu:
A. osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką (dla Pakietów
od 01 do 08 oraz od 10 do 15)
B. osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (dla Pakietów od 01 do 09
oraz 12 i 13)
C. osobą, która posiada zaświadczenie o przebytym kursie z obsługi i konserwacji deszczowni stałej i
przenośnej (dla Pakietu 09)
D. osobą z uprawnieniami operatora ciągnika lub posiadającego prawo jazdy na ciągnik (dla Pakietu 09)
E. osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy maszynami
wielooperacyjnymi typu harwester (dla Pakietu 15)
Informacje nt. wymaganej ilości osób podać należy w JEDZ - Części IV lit.C (pkt 2) wraz z informacjami
nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy
dysponowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub
realizuje usługę lub usługi na kwotę brutto nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu 01 – 390 000 PLN
II) dla Pakietu 02 – 250 000 PLN
III) dla Pakietu 03 – 330 000 PLN
IV) dla Pakietu 04 – 420 000 PLN
V) dla Pakietu 05 – 390 000 PLN
VI) dla Pakietu 06 – 530 000 PLN
VII) dla Pakietu 07– 460 000 PLN
VIII) dla Pakietu 08 – 370 000 PLN
IX) dla Pakietu 09 – 130 000 PLN
X) dla Pakietu 10 – 310 000 PLN
XI) dla Pakietu 11 – 360 000 PLN
XII) dla Pakietu 12 – 310 000 PLN
XIII) dla Pakietu 13 – 240 000 PLN
XIV) dla Pakietu 14 – 200 000 PLN
XV) dla Pakietu 15 – 260 000 PLN
Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje (dla Pakietów od 01 do 08 oraz od 10 do 15) urządzeniami w postaci:
A - ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna w ilości co najmniej:
I) dla Pakietów 01, 04, 05, 06 – 2 szt.;
II) dla Pakietów 02, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 1 szt.;
B - maszyny leśnej typu harwester w ilości co najmniej 1 szt. dla Pakietu 15.
Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
A - osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie
z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. 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 (dla Pakietów od
01 do 08 oraz od 10 do 15) w ilości co najmniej:
I) dla Pakietów 04, 06 - 4 os.;
II) dla Pakietów 01, 03, 05, 07, 08, 11 – 3 os.;
III) dla Pakietów 02, 10, 12, 13, 14 – 2 os.;
IV) dla Pakietu 15 - 1 os.
B - osobami, które ukończyły 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 posiadającymi odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin (dla Pakietów od
01 do 09 oraz od 12 do 14) w ilości co najmniej:
I) dla Pakietów 01, 04 i 06 – 2 os.;
II) dla Pakietów 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12 i 13 – 1 os.;
C - 1 osobą, która posiada zaświadczenie o przebytym kursie z obsługi i konserwacji deszczowni stałej i
przenośnej (dla Pakietu 09)
D - 1 osobą z uprawnieniami operatora ciągnika lub posiadającego prawo jazdy na ciągnik (dla Pakietu 09)
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E - 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy maszynami
wielooperacyjnymi typu harwester (dla Pakietu 15)

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 jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 15.1 SIWZ. Niedopełnienie
wskazanych tam formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych
z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Zamawiający nie wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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: 12/12/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu
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Ul. 29 Listopada 12
37-700 Przemyśl
Pokój nr 111 (świetlica – I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda informacje, o których mowa w pkt. 12.6 SIWZ a niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści je
na stronie internetowej (i Platformie zakupowej). Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

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:
1. 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 (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 majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn.
zm.);
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;
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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 ust. 1 pkt 15, 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.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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 Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019
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