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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172866-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gródek: Usługi rolnicze
2019/S 073-172866
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Nadleśnictwo Waliły
Waliły-Stacja, ul. Białostocka 3
Gródek
16-040
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dąbrowski
Tel.: +85 7132300
E-mail: walily@bialystok.lasy.gov.pl
Faks: +85 7132315
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.walily.bialystok.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: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily/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_walily

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna

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

Nazwa:
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie łąk
2019
Numer referencyjny: SA.270.10.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77100000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie poletek żerowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, polegająca na wykonaniu nawożenia, uprawy gleby (orka, bronowanie), siewu nasion na
powierzchni 15,45 ha, oraz wykonanie koszenia łąk we wskazanych lokalizacjach na łącznej powierzchni 16,32
ha.
Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie
szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do
uporządkowania terenu robót.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
03111000
24430000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie realizowane będzie na obszarze Nadleśnictwa Waliły w granicach administracyjnych leśnictw:
Józefowo, Smolarnia, Skroblaki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie poletek żerowych 2019
Powierzchnia 15,45 ha
W ramach zadania należy wykonać nawożenie, uprawę gleby (orka, bronowanie), siew nasion, orkę jesienną.
Nawożenie
Zakup i rozwiezienie nawozu organicznego (obornik lub poferment) w ilości 20 t/ha.
Uprawa gleby
Orka siewna na głębokość 15 cm, bronowanie po orce siewnej.
Siew nasion
Siew mieszanką nasion 25-30 kg/ha o składzie:
Łubin wąskolistny 30 %
Saradela 30 %
Gorczyca biała 20 %
Facelia błękitna 20 %
Dopuszcza się użycie gotowej mieszanki nieznacznie odbiegającej składem od podanego powyżej.
Orka jesienna
Termin: od 15 do 30 października 2019 r.
Wałowanie i orka jesienna.
Lokalizacje:
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Leśnictwo Skroblaki
Adres leśny Pow. [ha]
01-32-1-01-329-d-00 0,36
01-32-1-01-328-c-00 0,76
01-32-1-01-327-c-00 0,87
01-32-1-01-369-d-00 0,91
01-32-1-01-305-d-00 1,05
01-32-1-01-305-i-01 0,15
01-32-1-01-304-f-00 0,75
Leśnictwo Smolarnia
Adres leśny Pow. [ha]
01-32-1-02-227-g-00 1,51
01-32-1-02-226-g-00 1,03
01-32-1-02-225-f-00 1,53
01-32-1-02-228-h-00 1,19
01-32-1-02-229-f-00 0,28
01-32-1-02-229-j-00 0,69
01-32-1-02-237-b-00 1,15
Leśnictwo Józefowo
Adres leśny Pow. [ha]
01-32-1-03-375-g-00 2,25
01-32-1-03-375-h-00 0,15
01-32-1-03-230A-c-00 0,39
01-32-1-03-230A-d-00 0,43
— Zakup nasion i nawozów leży po stronie wykonawcy.
— Wszystkie zabiegi należy wykonać z użyciem własnego sprzętu.
Koszenie 2019
Łączna powierzchnia zabiegów: 16,32 ha
W następujących lokalizacjach:
Lp. Adres leśny Powierzchnia (ha) Powierzchnia wyłączona (%) Termin wykonania
1 01-32-1-03-3-j-00 0,32 01.07- 31.08
2 01-32-1-04-126-c-00 0,50 01.07- 31.07
3 01-32-1-04-178-m-00 0,69 01.07- 31.08
4 01-32-1-04-82-d-00 0,58 01.07- 31.08
5 01-32-1-06-154-f-00 0,99 01.07 - 31.07
6 01-32-1-06-154-c-00
7 01-32-1-06-154-g-00
8 01-32-1-06-154-i-00
9 01-32-1-06-154-h-00
10 01-32-1-06-180A-r-00 1,27 01.07- 31.08
11 01-32-1-06-180A-s-00 15-20
12 01-32-1-06-63-f-00 1,23 15-20 01.07- 31.08
13 01-32-1-06-63A-h-00 3,50 15-20 01.07- 31.08
14 01-32-1-06-83-f-00 0,09 01.07- 31.08
15 01-32-1-06-85-j-00 1,82 15-20 01.07- 31.08
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16 01-32-1-06-86A-b-00 0,84 01.07- 31.08
17 01-32-1-06-86A-i-00 0,62 01.07- 31.08
18 01-32-1-06-107-c-00 0,30 01.07- 31.07
19 01-32-1-06-107-d-00 0,64 01.07- 31.08
20 01-32-1-06-109-a-00 0,17 01.07- 31.07
21 01-32-1-07-47-d-00 0,68 01.07- 31.08
22 01-32-1-07-47-l-00 0,24 01.07- 31.07
23 01-32-1-07-65-d-00 0,91 15-20 01.07- 31.08
24 01-32-1-07-67-d-00 0,93 01.07- 31.08
Suma 16,32
Wymagany sposób koszenia:
— zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
— pozostawienie 15-20 % powierzchni nieskoszonej na części działek rolnych (lokalizacja zostanie wskazana
przez leśniczego, właściwego do miejsca wykonania zabiegu agrotechnicznego),
— zebranie i usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni (poza teren w zarządzie Nadleśnictwa Waliły) należy
przeprowadzić w okresie do 2 tygodni po pokosie,
— sposób zagospodarowania biomasy leży po stronie Wykonawcy,
— wszystkie zabiegi należy wykonać z użyciem własnego sprzętu.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
O zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp, art.24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp. Na podst.:
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a. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy 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
–Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządzi
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy – Prawo upadłościowe (Dz.U.z 2015 r. poz.233, z późn.
zm.)
b. art. 24 ust.5 pkt.2 Pzp Zamawiający wykluczy 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
c. art. 24 ust.5 pkt 3 Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w
ust.1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1
pkt 2-4 z: Zamawiającym, Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, Członkami komisji
przetargowej, Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust. 2a – chyba że jest możliwe
zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
d. art.24 ust.5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy 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
e. art.24 ust.5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy 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 3 000 PLN.
f. art. 24 ust.5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy 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. Pzp.
g. art. 24 ust. 5 pkt.7 Pzp Zamawiający wykluczy 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 3 000
PLN
h. art. 24 ust.5 pkt.8 Pzp Zamawiający wykluczy 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 porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/”nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu JEDZ, następnie potwierdzony w dokumentach lub
oświadczeniach, złożonych przez Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.5.2019 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego, tj. Nadleśnictwie Waliły w
Waliłach Stacji, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek, pokój nr.15 (sala narad). Otwarcie ofert następuje poprzez
odszyfrowanie i odczytanie ofert dostępnych na platformie zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury przetargu nieograniczonego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołane wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2019
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