Dz.U./S S252
28/12/2020
636408-2020-PL

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636408-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa
2020/S 252-636408
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lutowiska
Adres pocztowy: Lutowiska 4
Miejscowość: Lutowiska
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Oprządek, Rafał Osiecki
E-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/
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_lutowiska/
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_lutowiska
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lutowiska

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

Nazwa:
Wykonanie usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lutowiska w roku 2021.
Usługi leśne na terenie Leśnictwa Dwerniczek. ZG.270.1.7.2020
Numer referencyjny: ZG.270.1.7.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem zawartym w przepisie
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)
obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
zimowego utrzymania szlaków i składów, utrzymania szlaków i obiektów Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Bieszczadzkie” na terenie Nadleśnictwa Lutowiska na rok 2021 w Leśnictwie Dwerniczek.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lutowiska. Leśnictwo
Dwerniczek.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem zawartym w
przepisie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463)
obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
zimowego utrzymania szlaków i składów, utrzymania szlaków i obiektów Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Bieszczadzkie” na terenie Nadleśnictwa Lutowiska w roku 2021 w Leśnictwie Dwerniczek.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówień, polegających na
powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia
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mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, na warunkach określonych w
obowiązujących przepisach.
3. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 2., będą prace z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lutowiska,
których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 1 i 1a i b do SIWZ.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt. 2., mogą być realizowane na terenie całego nadleśnictwa, a nie jedynie
na obszarze realizacji części, na którym realizowane jest zamówienie podstawowe.
5. Tryb udzielenia zamówienia
5.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Przepisów art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP, zgodnie zasadami
przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
5.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.3. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej (dalej „Platforma/y”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska.
6. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:
— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
— Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
Aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów,
— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych
osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi jest Nadleśnictwo Lutowiska, 38-713 Lutowiska 4.
Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy Marek Bajda, z administratorem można skontaktować się
pisemnie pod Adresem Nadleśnictwo Lutowiska 4 38-713 Lutowiska, fax: + 48 13 465 19 22, za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem: + 48 13 461 01 68.
Szczegółowe informacje na temat stosowania "RODO" zawiera pkt. 3.13 SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja realizacji zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 848 107.48 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wartość szacunkowa (netto) łącznie z zamówieniami uzupełniającymi i 20 % prawem opcji wynosi: 848
107,48 zł tj. 198 652,58 euro, w tym zamówienie podstawowe (netto) 498 886,75 zł. 2.Zamawiający żąda
zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 3.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 4.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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:
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, oraz w art. 24 ust. 5
pkt. 1 - 2 i 4 - 8 PZP.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
— Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wtedy przepisy ustawy, dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków,
określonych w sekcji III. ogłoszenia lit. a) -c) (punkt 5.2 lit. a-c SIWZ) Wykonawcy ci winni spełniać wspólnie,
natomiast wymagania określone w ust. 1 (pkt. 5.1 SIWZ) powinien spełniać każdy Wykonawca z osobna.
Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt. 4 lit. e-i (pkt. 6.11 lit. e-m
SIWZ), muszą zostać złożone na wezwanie, o którym mowa w pkt 6.11 SIWZ osobno w odniesieniu do każdego
z tych Wykonawców. Formularz JEDZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia. Oświadczenia i dokumenty te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W szczególności w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Powyższe dokumenty mogą zostać zastąpione zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 6.13 SIWZ pod
warunkiem, że zobowiązanie to będzie zawierać informacje, o których mowa powyżej. Wzór zobowiązania
stanowi zał. nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale. Ze względu na brak miejsca cd.
zamieszczono w sekcji III 1.2.ogłoszenia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) sytuacji finansowej i sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dotyczących zdolności ekonomicznej.
W odniesieniu do spełniania warunku dotyczącego zdolności finansowej Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą
niż: 40 000,00 zł.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone w następujący sposób: posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
9. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22
a ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
wskazanych w pkt 6.11 lit. e-m SIWZ (sekcja VI.3 ogłoszenia pkt. 4 lit. e-i) dotyczących tych podmiotów oraz
tych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.11. lit. a)
– lit.d) SIWZ (sekcja VI.3 ogłoszenia pkt. 4 lit. a-d), które dotyczą zasobów udostępnianych przez te podmioty.
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w pkt. 6.10. SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 PZP) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o grupie
kapitałowej składa oddzielnie każdy z tych Wykonawców.
12. W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne Pełnomocnictwo.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: c.a. posiadania doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełnionym, 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 należycie: przynajmniej jedną usługę lub więcej usług leśnych obejmujących wykonanie
prac z zakresu: zagospodarowania lasu oraz zrywki i pozyskania drewna, o łącznej wartości nie niższej niż: 300
000,00 zł brutto.
c.b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponować maszynami do zrywki drewna:
a. co najmniej 1 szt. maszyną leśną typu skider,
b. co najmniej 1 szt. maszyną leśną typu forwarder lub ciągnikiem z przyczepą wyposażoną w żurawia.
c.c. Warunek, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować;
a. osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką, zgodnie
z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 161, poz. 1141) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020r., poz. 220); co najmniej: - 2 osobami,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. do Sekcji III.1.3). oraz b. co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub odpowiadające im szkolenia na
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na
podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają
do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w sekcja VI.3 pkt. 4 lit. e-h (pkt. 6.11. lit. e) – lit. h) SIWZ) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Zamiast dokumentów o których mowa w sekcji VI.3 pkt. 4 lit. e ogłoszenia (pkt. 6.11 lit. e) SIWZ) składa
informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) i 3) powyżej, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.14 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.Przepis pkt.4 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, które
zawiera pkt. 16.2 SIWZ.

III.2.3)

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Konieczność prowadzenia działań gospodarczych, związana ze stałym, nieprzerwanym świadczeniem usług
z obszaru gospodarki leśnej - hodowli i ochrony lasu (w tym prac sezonowych związanych z optymalnym
terminem na ich wykonanie), wycinkami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, w tym na szlakach
komunikacyjnych, zapewnieniem trwałości lasu pozyskaniem i zrywką drewna.
Konieczność dochowania terminów dostaw surowca drzewnego. Zamawiający rozstrzygnął już część
przetargów na sprzedaż surowca drzewnego (w wys. 70 % założonego planu sprzedaży na 2021r.) i od stycznia
2021r. zobligowany będzie do realizacji zobowiązań umownych na dostarczanie drewna zgodnie z przyjętymi
harmonogramami. Brak surowca na składach naraża Zamawiającego na kary umowne.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 09:05
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Miejsce:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska.
2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w Siedzibie Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert (Etap I), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Etap
II). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w
terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
2. Etap I
Wraz z ofertą (w tym kosztorys ofertowy) Wykonawca zobowiązany jest złożyć drogą komunikacji elektronicznej
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone
pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
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certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa, określone w ustawie z dnia
5września 2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz.162).
3.Etap II
4. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
a) wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik
nr 3b do SIWZ).
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3c do SIWZ.
c) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego Załącznik 3d.
d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
e) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania
za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5
i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
h) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawieart.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
i) oświadczenie wykonawcy, w odniesieniu do przesłanek wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 i
art. 24ust. 1 pkt. 22 PZP art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6, art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP oraz o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z2018r. poz. 1445) - wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.
5. Ze względu na brak miejsca wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców zagranicznych umieszczono
w sekcji III.1.3. ogłoszenia, dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz gdy
Wykonawca który, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby
innych podmiotów umieszczono w sekcji III.1.1 i III.1.2 Ogłoszenia. Informacje dotycząca Oświadczenia o grupie
kapitałowej umieszczono w sekcji III.1.2. Pełny opis (wykaz) wymaganych dokumentów zawiera pkt. 6 i 10.6
SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub
wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Informacje nt. środków ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia zawiera dział VI ustawy pt. "Środki ochrony prawnej".
3. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
5.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5.2. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2.
5.3. Odwołanie wnosi się:
1) 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 zdanie drugie ustawy PZP albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad odwołań zawiera rozdział 2 ustawy pn. „Odwołanie” (tj. art. 180 –
198) oraz rozdział 3 ustawy pn. „Skarga do sądu”.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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