SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 2710-12/2013
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Goleniów
w roku 2014

Goleniów, dnia 06.11.2013 r.

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Goleniów
ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów
tel.
+48 91 4182856
fax
+48 91 4182919
email: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie
Goleniów w roku 2014”.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. – dalej:
„PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 130 000
euro.
Skrócenie terminu składania ofert oraz określenie kryteriów oceny ofert na podstawie
właściwości wykonawcy zostało dokonane na podstawie art. 5 ust. 1 PZP.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Goleniów
z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, a także
zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i nasion drzew i krzewów leśnych - w roku
2014. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest
kodem 77200000 - 2.
Kody CPV związane z usługami leśnymi:
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskania drewna
77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużnic na terenie lasów
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231500-3 Usługi monitorowania lub oceny lasu
77231600-4 Usługi zalesiania
3.2.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 17 części zwanych dalej „Pakietami”, z których
każdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Podział na Pakiety oraz łączny
maksymalny rozmiar wszystkich rodzajów usług w danym pakiecie przedstawia się
następująco:
Pakiet nr 1 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Zielonczyn;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

5.754,21

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

7.169,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

7.169,00

Pakiet nr 2 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Dzisna;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

10.375,58

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.584,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.584,00

Pakiet nr 3 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Borowik;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

6.098,27

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.564,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.564,00

Pakiet nr 4 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krokorzyce;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

9.157,44

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

7.002,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

7.002,00

Pakiet nr 5 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Widzieńsko;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

6.429,95

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

9.015,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

9.015,00

Pakiet nr 6 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Stepnica;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

5.973,65

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.341,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

6.341,00

Pakiet nr 7 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Niewiadowo;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

4.272,19

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

5.800,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

5.800,00

Pakiet nr 8 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Wierzchosław;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

2.497,83

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

1.015,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

1.015,00

Pakiet nr 9 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krępsko;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

5.097,61

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

4.429,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

4.429,00

Pakiet nr 10 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Mosty;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

8.168,99

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

8.513,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

8.513,00

Pakiet nr 11 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Goleniów i
Olszanka;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

nh + h

9.988,24

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

5.806,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

5.806,00

Pakiet nr 12 – Wykonanie usług z zakresu użytkowania lasu w Leśnictwie Olszanka –
kompleks „Święta”;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna masa drewna przeznaczona do pozyskania w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

3.472,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

3.472,00

Pakiet nr 13 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim
Krępsko, ochrony lasu z wykorzystaniem środków chemicznych na terenie Nadleśnictwa
Goleniów i transportu sadzonek z gospodarstwa szkółkarskiego Krępsko do leśnictw.
Rodzaj usługi
Łączna pracochłonność (normogodziny katalogowe –
„nh” i godziny zegarowe – „h”)

J.m.
nh + h

Ilość
10.349,23

Pakiet nr 14 – Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Zielonczyn, Borowik, Krokorzyce i Widzieńsko - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych;
Rodzaj usługi

J.m.

Łączna masa drewna przeznaczona do maszynowego
pozyskania w cięciach rębnych i przedrębnych

m3

Ilość
7.133,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

7.133,00

Pakiet nr 15 – Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Dzisna, Niewiadowo i Mosty - z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna masa drewna przeznaczona do maszynowego
pozyskania w cięciach rębnych i przedrębnych

m3

3.960,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

3.960,00

Pakiet nr 16 – Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
Leśnictw: Wierzchosław, Krępsko i Goleniów - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych;
Rodzaj usługi

J.m.

Ilość

Łączna masa drewna przeznaczona do maszynowego
pozyskania w cięciach rębnych i przedrębnych

m3

13.750,00

Łączna masa drewna przeznaczona do zrywki w
cięciach rębnych i przedrębnych

m3

13.750,00

Pakiet nr 17 – Wykonanie usług z zakresu zbioru szyszek z drzew leżących, owoców
i nasion drzew i krzewów leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów;
Rodzaj usługi
Łączna masa szyszek, owoców i nasion

J.m.
kg

Ilość
3.670,00

3.3.

Szczegółowa lokalizacja pozycji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia
z określeniem szacowanej ilości i rodzaju prac tworzących dany Pakiet oraz miejsc ich
wykonywania (adresów leśnych) określona została w Załączniku „O-3” do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.4.

Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określają
katalogi norm czasu stanowiące Załącznik „K” do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z
zakresu gospodarki leśnej stanowiąca Załącznik „T” do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania
poszczególnych prac ujętych w Załączniku „K” i „T”, jako właściwe uznaje się opis zawarty
w Załączniku „T”, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych w
Załączniku „K”.
3.5.

3.6

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie z:
1)

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),

2)

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r.
Nr 58, poz. 405 z późn. zm),

3)

Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu, wprowadzoną zarządzeniem Nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

3)

Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej, wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

4)

Instrukcją ochrony lasu, wprowadzoną zarządzeniem Nr
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

5)

Zasadami hodowli lasu, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

7)

ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U.
2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

8)

Polską Normą PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar obliczanie miąższości
i cechowanie oraz innych normach i warunkach technicznych stosowanych
(odpowiednio) podczas wyrobu surowca drzewnego,
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Dyrektora

Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia prawo do:
1)

zmniejszenia rozmiaru prac wykazanych w załącznikach do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, o których mowa w pkt. 3.2, w przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, a
także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności:
przyczyn przyrodniczych, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna,
okoliczności wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne,

2)

zmiany lokalizacji wykonania poszczególnych prac – w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego,

3)

zmiany procentowego udziału poszczególnych sortymentów drzewnych oraz
rodzaju drewna – na poszczególnych pozycjach oraz w ramach danej części
zamówienia (pakietu).

Wyżej wymienione zmniejszenia rozmiaru prac, zmiany lokalizacji, zmiany procentowego
udziału poszczególnych sortymentów drzewnych oraz rodzaju i gatunku drewna w
stosunku do zakresu określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a w
związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
3.7.

Podczas realizacji zamówienia stosowane będą poniższe zasady mające zapis w katalogu
norm czasu pracy dla prac leśnych, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:

1)

Zamawiający zastrzega możliwość zmian mających na celu urealnienie parametrów
mających wpływ na normę pracochłonności do rzeczywistych warunków
występujących w momencie wykonywania prac – dotyczy wyłącznie prac
rozliczanych w zł/nh:
a) zaplanowanych stopni trudności do wszystkich tabel - poprzez ich
podwyższenie lub obniżenie,
b) dotyczących dodatków do norm czasu pracy (stosowanych na uzasadniony
wniosek i zatwierdzanych przez Nadleśniczego) do wszystkich tabel – poprzez
ich podwyższenie lub obniżenie,

2)

Wartość pracy leśnej stanowi iloczyn planowanych do wykonania jednostek (ha,
ar, m3, m3p, i inne), pracochłonności jednostkowych (godz./ha, godz./ar, godz./m3,
godz./m3p, godz./1000 mb. itd.) oraz rozliczeniowej stawki przyjętej w wyniku
przetargu, wyrażonej w złotych na normogodzinę (zł/nh) – z zastrzeżeniem pkt 3),
4), 6)

3)

Dla pakietów od nr 1 do nr 12 i od nr 14 do nr 16, pozyskanie i zrywka drewna
rozliczane będzie z zastosowaniem stawek w zł/m3 – wg odrębnych stawek dla cięć
przedrębnych i rębnych.

4)

Dla pakietu nr 17rozliczenie nastąpi w zł/kg wg cen dla poszczególnych gatunków
- zgodnie z ofertą.

5)

Rozliczenie za wykonaną mineralizację pasów ppoż. wokół obiektów
turystycznych wykonywane będą w oparciu o katalog norm czasu pracy dla prac
leśnych (Załącznik „K” do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
- w zł/nh – bez uwzględniania ewentualnych czasów dojazdów, przejazdów itp.

6)

W przypadku braku obowiązujących norm jednostkowych, wybrane prace będą
rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu pracy tj. w zł/godz. (czynności

określone w załącznikach, jako „GODZ xx” np. GODZ RH, GODZ CH, GODZ CI,
GODZ CP, GODZ CZ).
3.8.

W związku z tym, iż Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów
określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC Council, to wymaga od
wykonawców, aby przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosowali zasady opisane
w opracowaniu pn.: „Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce”
w zakresie przewidzianym dla podmiotów wykonujących prace leśne oraz opisanych
w opracowaniu pn. „Polskie kryteria certyfikacji lasów”. Wymagania wobec wykonawców
prac leśnych w terenie administrowanym przez Zamawiającego stanowią Załącznik „C” do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.9.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Pakietów. Oferta złożona na dany
pakiet musi obejmować wszystkie pozycje (prace) tworzące dany pakiet.

4.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający, w stosunku do zamówień określonych w pakietach 1 – 17, przewiduje
możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
PZP, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego liczonych
odrębnie dla każdego z pakietów.

5.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający w stosunku do żadnego pakietu nie dopuszcza składania ofert wariantowych
w rozumieniu art. 2 pkt 7 PZP. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie w odniesieniu do każdego z Pakietów będzie realizowane w okresie
1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r., jednakże w przypadku, gdy umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie podpisana po 01 stycznia 2014 r. zamówienie będzie
realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. Terminy wykonania
poszczególnych prac w każdym z Pakietów, określane będą w zleceniach wystawianych
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zakończenie prac z zakresu
pozyskania i zrywki drewna winno być zakończone do 19 grudnia 2014 r.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

7.1.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają
wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 PZP.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia; szczegółowe wymogi dotyczące powyższego
warunku w odniesieniu do każdego z pakietów określone zostały:
- w pkt 7.3. ppkt 1) lit a) dla Pakietu nr 1;
- w pkt 7.3. ppkt 2) lit a) dla Pakietu nr 2;
- w pkt 7.3. ppkt 3) lit a) dla Pakietu nr 3;
- w pkt 7.3. ppkt 4) lit a) dla Pakietu nr 4;
- w pkt 7.3. ppkt 5) lit a) dla Pakietu nr 5,
- w pkt 7.3. ppkt 6) lit a) dla Pakietu nr 6,
- w pkt 7.3. ppkt 7) lit a) dla Pakietu nr 7,
- w pkt 7.3. ppkt 8) lit a) dla Pakietu nr 8,
- w pkt 7.3. ppkt 9) lit a) dla Pakietu nr 9,
- w pkt 7.3. ppkt 10) lit a) dla Pakietu nr 10,
- w pkt 7.3. ppkt 11) lit a) dla Pakietu nr 11,
- w pkt 7.3. ppkt 12) lit a) dla Pakietu nr 12,
- w pkt 7.3. ppkt 13) lit a) dla Pakietu nr 13,
- w pkt 7.3. ppkt 14) lit a) dla Pakietu nr 14,
- w pkt 7.3. ppkt 15) lit a) dla Pakietu nr 15,
- w pkt 7.3. ppkt 16) lit a) dla Pakietu nr 16,
- w pkt 7.3. ppkt 17) lit a) dla Pakietu nr 17;

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; szczegółowe wymogi dotyczące powyższego warunku
w odniesieniu do każdego z pakietów określone zostały:
- w pkt 7.3. ppkt 1) lit b) i c) dla Pakietu nr 1;
- w pkt 7.3. ppkt 2) lit b) i c) dla Pakietu nr 2;
- w pkt 7.3. ppkt 3 lit b) i c) dla Pakietu nr 3;
- w pkt 7.3. ppkt 4) lit b) i c) dla Pakietu nr 4
- w pkt 7.3. ppkt 5) lit b) i c) dla Pakietu nr 5,
- w pkt 7.3. ppkt 6) lit b) i c) dla Pakietu nr 6,
- w pkt 7.3. ppkt 7 lit b) i c) dla Pakietu nr 7;
- w pkt 7.3. ppkt 8) lit b) i c) dla Pakietu nr 8
- w pkt 7.3. ppkt 9) lit b) i c) dla Pakietu nr 9,
- w pkt 7.3. ppkt 10) lit b) i c) dla Pakietu nr 10,
- w pkt 7.3. ppkt 11) lit b) i c) dla Pakietu nr 11,
- w pkt 7.3. ppkt 12) lit b) i c) dla Pakietu nr 12,
- w pkt 7.3. ppkt 13 lit b) i c) dla Pakietu nr 13;
- w pkt 7.3. ppkt 14) lit b) i c) dla Pakietu nr 14
- w pkt 7.3. ppkt 15) lit b) i c) dla Pakietu nr 15,
- w pkt 7.3. ppkt 16) lit b) i c) dla Pakietu nr 16;

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej; szczegółowe wymogi dotyczące powyższego
warunku w odniesieniu do każdego z pakietów określone zostały:
- w pkt 7.3. ppkt 1) lit d) i e) dla Pakietu nr 1;
- w pkt 7.3. ppkt 2) lit d) i e) dla Pakietu nr 2;
- w pkt 7.3. ppkt 3 lit d) i e) dla Pakietu nr 3;

- w pkt 7.3. ppkt 4) lit d) i e) dla Pakietu nr 4
- w pkt 7.3. ppkt 5) lit d) i e) dla Pakietu nr 5,
- w pkt 7.3. ppkt 6) lit d) i e) dla Pakietu nr 6,
- w pkt 7.3. ppkt 7 lit d) i e) dla Pakietu nr 7;
- w pkt 7.3. ppkt 8) lit d) i e) dla Pakietu nr 8
- w pkt 7.3. ppkt 9) lit d) i e) dla Pakietu nr 9,
- w pkt 7.3. ppkt 10) lit d) i e) dla Pakietu nr 10,
- w pkt 7.3. ppkt 11) lit d) i e) dla Pakietu nr 11,
- w pkt 7.3. ppkt 12) lit d) i e) dla Pakietu nr 12,
- w pkt 7.3. ppkt 13 lit d) i e) dla Pakietu nr 13;
- w pkt 7.3. ppkt 14) lit d) i e) dla Pakietu nr 14
- w pkt 7.3. ppkt 15) lit d) i e) dla Pakietu nr 15,
- w pkt 7.3. ppkt 16) lit d) i e) dla Pakietu nr 16,
- w pkt 7.3. ppkt 17) lit b) i c) dla Pakietu nr 17;
7.3.

W odniesieniu do poszczególnych Pakietów Zamawiający uzna za spełnione warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2. ppkt 2) – 4) jeżeli Wykonawca:
1)

Pakiet nr 1 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Zielonczyn;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

-

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

2)

- szt. 3;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 34.000 zł lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 34.000 zł .

Pakiet nr 2 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Dzisna;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

3)

koń lub mikrociągnik

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 43.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 43.000,00 zł .

Pakiet nr 3 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Borowik;

a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

4)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 35.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000,00 zł .

Pakiet nr 4 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Krokorzyce;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom

ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;
c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

5)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 3;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 39.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 39.000,00 zł .

Pakiet nr 5 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Widzieńsko;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 4
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

6)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 3;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 3;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 41.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 41.000,00 zł .

Pakiet nr 6 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Stepnica;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

7)

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 36.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 36.000,00 zł .

Pakiet nr 7 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Niewiadowo;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

8)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 29.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 29.000,00 zł .

Pakiet nr 8 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Wierzchosław;

a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 1
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

9)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 1;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 1;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 9.000,00 zł lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 9.000,00 zł .

Pakiet nr 9 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krępsko;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo

ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 2
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;
c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

10)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 1;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 27.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 27.000,00 zł .

Pakiet nr 10 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Mosty;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 4
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:

-

11)

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 3;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 43.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 43.000,00 zł .

Pakiet nr 11 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach:
Goleniów i Olszanka (poza użytkowaniem lasu w kompleksie „Święta”);
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem
leśnym” Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom
ukończenia wyższych studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo
ukończenia średniej szkoły o kierunku leśnictwo albo studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa) oraz co najmniej 3
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia
uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

skider lub klembank

- szt. 1;

lub zamiennie ciągnik rolniczy

- szt. 2;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

koń lub mikrociągnik

- szt. 2;

12)

13)

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 40.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40.000,00 zł .

Pakiet nr 12 - Wykonanie usług z zakresu użytkowania lasu w Leśnictwie
Olszanka – w kompleksie „Święta”;
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu pozyskania
zrywki drewna, na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 2 osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem
pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

skider lub klembank

- szt. 1;

-

forwarder lub przyczepa nasiębierna

- szt. 1;

-

zestaw kolejki linowej

- szt. 1;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł.

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 23.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 23.000,00 zł.

Pakiet nr 13 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie
szkółkarskim Krępsko, ochrony lasu z wykorzystaniem środków chemicznych na
terenie Nadleśnictwa Goleniów i transportu sadzonek z gospodarstwa
szkółkarskiego Krępsko do leśnictw.
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług polegających na wykonywaniu prac z zakresu leśnej
gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (brutto);

14)

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin – tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 455

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

ciągnik

- 1 szt.;

-

przyczepa rolnicza

- 2 szt.;

-

opryskiwacz ciągnikowy
(z ważnym badaniem technicznym) - 1 szt.;

-

opryskiwacz plecakowy spalinowy

- 1 szt.;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł;

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 18.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 18.000,00 zł.

Pakiet nr 14 - Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Zielonczyn, Borowik, Krokorzyce i Widzieńsko - z wykorzystaniem
maszyn specjalistycznych
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac w zakresie
pozyskania i zrywki drewna z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych
na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą z zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem
pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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 oraz
co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne operatora
zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 31 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

harwester

- szt. 1;

-

15)

16)

forwarder

- szt. 1;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł;

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 29.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 29.000,00 zł.

Pakiet nr 15 - Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw:
Dzisna, Niewiadowo i Mosty - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac w zakresie
pozyskania i zrywki drewna z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych
na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto);

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą z zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem
pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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 oraz
co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne operatora
zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 31 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

harwester

- szt. 1;

-

forwarder

- szt. 1;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł;

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 14.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 14.000,00 zł.

Pakiet nr 16 - Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Wierzchosław, Krępsko i Goleniów - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, usług obejmujących wykonanie prac w zakresie
pozyskania i zrywki drewna z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych
na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto);

17)

7.4.

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą z zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem
pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki 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 oraz
co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne operatora
zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 31 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.;

c)

dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
-

harwester

- szt. 1;

-

forwarder

- szt. 1;

d)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 40.000 zł;

e)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 47.000,00 zł lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 47.000,00 zł.

Pakiet nr 17 - Wykonanie usługi z zakresu zbioru szyszek z drzew leżących,
owoców i nasion drzew i krzewów leśnych
a)

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług polegających na wykonywaniu prac z zakresu
zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i nasion z drzew i krzewów
leśnych, na kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł (brutto);

b)

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000 zł;

c)

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000,00 zł lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 2.000,00 zł.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów

wymaganych na podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę
„spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego
postępowania.
2)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 PZP. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 7.2 w zw. z pkt 7.3.
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy ubiegający
się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

3)

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4)

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5)

W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na
potwierdzenie spełnienia warunku w warunku dot. wiedzy i doświadczenia oraz
sytuacji finansowej i ekonomicznej zostaną wyrażone w walutach obcych to do
oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego
kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.5.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana odrębnie dla
każdego pakietu. Wykonawca nie może wskazać tych samych usług, osób, narzędzi
(urządzeń), sumy ubezpieczenia oraz środków finansowych lub zdolności kredytowej dla
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w więcej niż w jednym pakiecie
(z zastrzeżeniem pkt 7.6).

7.6.

Wykonawcy składający oferty na pakiety:
a) od nr 14 do nr 16 mogą wskazać te same osoby i narzędzia (urządzenia);
b) od nr 1 do nr 11 mogą wskazać te same osoby legitymujące się specjalistycznym
wykształceniem „leśnym” (przez osoby legitymujące się „wykształceniem leśnym”
Zamawiający rozumie wyłącznie osoby które posiadają dyplom ukończenia wyższych

studiów o kierunku leśnictwo lub świadectwo ukończenia średniej szkoły o kierunku
leśnictwo albo studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa).
8.

DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

DLA

WYKAZANIA

BRAKU

PODSTAW

DO

WYKLUCZENIA

Z POSTĘPOWANIA.

8.1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 7.2.
w zw. z pkt 7.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy
powinni przedłożyć:
1)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,(wg wzoru – Załącznik nr 4
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez usługi główne Zamawiający rozumie usługi potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia szczegółowo
opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w pkt 7.3. ppkt 1) lit a) dla Pakietu nr 1;
- w pkt 7.3. ppkt 2) lit a) dla Pakietu nr 2;
- w pkt 7.3. ppkt 3) lit a) dla Pakietu nr 3;
- w pkt 7.3. ppkt 4) lit a) dla Pakietu nr 4;
- w pkt 7.3. ppkt 5) lit a) dla Pakietu nr 5,
- w pkt 7.3. ppkt 6) lit a) dla Pakietu nr 6,
- w pkt 7.3. ppkt 7) lit a) dla Pakietu nr 7,
- w pkt 7.3. ppkt 8) lit a) dla Pakietu nr 8,
- w pkt 7.3. ppkt 9) lit a) dla Pakietu nr 9,
- w pkt 7.3. ppkt 10) lit a) dla Pakietu nr 10,
- w pkt 7.3. ppkt 11) lit a) dla Pakietu nr 11,
- w pkt 7.3. ppkt 12) lit a) dla Pakietu nr 12,
- w pkt 7.3. ppkt 13) lit a) dla Pakietu nr 13,
- w pkt 7.3. ppkt 14) lit a) dla Pakietu nr 14,
- w pkt 7.3. ppkt 15) lit a) dla Pakietu nr 15,
- w pkt 7.3. ppkt 16) lit a) dla Pakietu nr 16,
- w pkt 7.3. ppkt 17) lit a) dla Pakietu nr 17;
Dowodami, o których mowa w zadaniu poprzednim, są:
a) poświadczenie (dokument prywatny, wystawiony przez odbiorcę świadczenia
wykonawcy) załączane w przypadku gdy podmiotem na rzecz którego usługi

zostały wykonane był inny podmiot niż Zamawiający, o którym mowa w art. 3
ust. 1 ustawy PZP,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w p-pkt a);
W przypadku, gdy Zamawiający (Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów) jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w p-pkt a), może
przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
3)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg
wzoru – Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia),

4)

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wymienione w wykazie osób, o którym mowa w pkt 8.1 ppkt 3) niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
(wg wzoru – Załącznik nr 8),

5)

wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami (wg wzoru – Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia)

6)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

8)

Ewentualnie – dokumenty przy pomocy, których wykonawca udowodni
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b PZP,

wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku opisanego
- w pkt 7.3. ppkt 1) lit d) i e) dla Pakietu nr 1;
- w pkt 7.3. ppkt 2) lit d) i e) dla Pakietu nr 2;
- w pkt 7.3. ppkt 3 lit d) i e) dla Pakietu nr 3;
- w pkt 7.3. ppkt 4) lit d) i e) dla Pakietu nr 4
- w pkt 7.3. ppkt 5) lit d) i e) dla Pakietu nr 5,
- w pkt 7.3. ppkt 6) lit d) i e) dla Pakietu nr 6,
- w pkt 7.3. ppkt 7 lit d) i e) dla Pakietu nr 7;
- w pkt 7.3. ppkt 8) lit d) i e) dla Pakietu nr 8
- w pkt 7.3. ppkt 9) lit d) i e) dla Pakietu nr 9,
- w pkt 7.3. ppkt 10) lit d) i e) dla Pakietu nr 10,
- w pkt 7.3. ppkt 11) lit d) i e) dla Pakietu nr 11,
- w pkt 7.3. ppkt 12) lit d) i e) dla Pakietu nr 12,
- w pkt 7.3. ppkt 13 lit d) i e) dla Pakietu nr 13;
- w pkt 7.3. ppkt 14) lit d) i e) dla Pakietu nr 14
- w pkt 7.3. ppkt 15) lit d) i e) dla Pakietu nr 15,
- w pkt 7.3. ppkt 16) lit d) i e) dla Pakietu nr 16,
- w pkt 7.3. ppkt 17) lit b) i c) dla Pakietu nr 17
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
PZP, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. ppkt 6) i
7) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącej tych podmiotów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
8.2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć:
1)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – (wg wzoru –
Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

3)

aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

4)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

5)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

6)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

7)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

8)

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 PZP albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (wg wzoru – Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia)

8.3.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 PZP mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń— zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)

pkt 8.2. ppkt 2, pkt 8.2. ppkt 3, pkt 8.2. ppkt 4 i pkt 8.2. ppkt 6 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)
2)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

pkt. 8.2. ppkt 5 i pkt 8.2. ppkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zmówienia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.

8.5

Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2 niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4. ppkt 1 lit
b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.6.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia zawarte w pkt 8.5. stosuje się odpowiednio.

8.7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.

POROZUMIEWANIE SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW.

9.1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Na podstawie art. 27 ust. 1 PZP, Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1)

pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)

wniosek o wyjaśnienie wraz z wyjaśnieniem treści oferty;

4)

wniosek o wyjaśnienie wraz z wyjaśnieniem
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP;

dotyczącym

oświadczeń

5)

wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 PZP

6)

informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich
rachunkowych w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem
rachunkowych,

7)

informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty wraz z oświadczeniem wykonawcy w kwestii wyrażanie zgody na
poprawienie tych omyłek.

8)

wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy;

9)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy
zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone;

10)

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

oraz omyłek
konsekwencji

9.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawcę faktu otrzymanie dokumentów za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich
nadania –zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzenia z
poczty elektronicznej.

9.3.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w
pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.4.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.5.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4.
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 9.4. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

9.6.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz udostępni ją na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.

9.7.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są;
p. Anna Radoła-Gurgul, tel. (91)-46-47-666
fax (91) – 418-29-19, e-mail:goleniow@szczecin.lasy.gov.pl;

9.8.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

9.9.

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.

WADIUM

10.1

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne pakiety w następujących
kwotach:
1)

Pakiet nr 1 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Zielonczyn – 2.000,00 zł.

2)

Pakiet nr 2 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Dzisna –
2.600,00zł

3)

Pakiet nr 3 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Borowik
2.000,00zł

4)

Pakiet nr 4 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Krokorzyce – 2.400,00 zł

5)

Pakiet nr 5 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Widzieńsko – 2.400,00 zł

6)

Pakiet nr 6 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Stepnica –
2.100,00 zł

7)

Pakiet nr 7 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Niewiadowo – 1.700,00 zł

8)

Pakiet nr 8 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Wierzchosław – 500,00 zł

10.2.

9)

Pakiet nr 9 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Krępsko –
1.600,00 zł

10)

Pakiet nr 10 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Mosty –
2.600,00 zł

11)

Pakiet nr 11 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach:
Goleniów i Olszanka – 2.300,00 zł

12)

Pakiet nr 12 – Wykonanie usług z zakresu użytkowania lasu w Leśnictwie
Olszanka w kompleksie „Święta” – 1.400,00 zł

13)

Pakiet nr 13 – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie
szkółkarskim Krępsko, ochrony lasu z wykorzystaniem środków chemicznych na
terenie Nadleśnictwa Goleniów i transportu sadzonek z gospodarstwa
szkółkarskiego Krępsko do leśnictw – 1.100,00 zł

14)

Pakiet nr 14 – Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Zielonczyn, Borowik, Krokorzyce i Widzieńsko - z wykorzystaniem
maszyn specjalistycznych – 1.700,00 zł

15)

Pakiet nr 15 – Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Dzisna, Niewiadowo i Mosty - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych – 800,00 zł

16)

Pakiet nr 16 – Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie
leśnictw: Wierzchosław, Krępsko i Goleniów - z wykorzystaniem maszyn
specjalistycznych – 2.800,00 zł

17)

Pakiet nr 17 – Wykonanie usługi zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i
nasion drzew i krzewów leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów – 100,00 zł

Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 05124038391111000044140737, Bank PEKAO S.A./O Goleniów lub Bank
BGŻ oddział w Szczecinie 44203000451110000000546490 z dopiskiem na blankiecie
przelewu, jakiego pakietu dotyczy. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane.
Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie
zamawiającego (pokój nr 6).
10.3.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 09:45. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment
uznania rachunku Zamawiającego.

10.4.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności
wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

10.5.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie
ma być co najmniej bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
Gwarancja/poręczenie
powinna
być
sporządzona
zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,

4)

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5)

termin ważności gwarancji/poręczenia.

10.6.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a PZP

10.7.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10.8.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

10.9

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.

10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu do składania ofert.

11.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

11.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

12.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

12.1.

Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na formularzu należy wskazać
Pakiet, na który Wykonawca składa swoją ofertę.

12.2.

Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt 13 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wówczas, gdy niniejsza specyfikacja określa w załącznikach formularz

jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem do
specyfikacji. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie
on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
12.3.

Wykaz usług (Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wykaz osób (Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
oraz wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia) Wykonawca powinien wypełnić oddzielnie dla każdego Pakietu, na który
składa ofertę.

12.4.

Wykonawca może przedstawić jedną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna wartość sum ubezpieczeń dla pakietów na które
składa ofertę albo kilka polis lub innych dokumentów potwierdzających posiadane
ubezpieczenie na taką łączną wartość.

12.5.

Wykonawca może przedstawić jedną informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą niż łączna wartość kwot dla pakietów, na które składa
ofertę lub kilka informacji na taką łączną kwotę.

12.6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną
techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia
własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

12.7.

Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów
tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

12.8.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. art. 82 ust. 2 PZP).

12.9.

Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwa wymienione w pkt 12.8. i
12.11. ppkt 2) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą być złożone
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b PZP,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
12.10. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty
złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
12.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:
1)

oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; na mocy art. 141 PZP Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania;

2)

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
w związku z powyższym do oferty składanej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla
ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania
jak w pkt 12.9 ppkt 2 powyżej; pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone w
oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk
ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

3)

w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

12.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP
12.13. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być
powierzony podwykonawcom. Wykonawca, który zamierzy powierzyć podwykonawcom
wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na formularzu
oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zakresy

prac powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na
formularzu oferty będzie uznawany jako stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia.
13.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA OFERTĘ.

13.1.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1)

formularz oferty (wg wzoru – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia) wraz z kosztorysem ofertowym (wg wzoru – Załącznik nr
1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

2)

dokumenty wymienione w pkt 8.1. oraz w pkt 8.2. niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

3)

pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4)

pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

5)

dowód wniesienia wadium.

14.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

14.1.

Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia) cenę łączną brutto za wszystkie pozycje
(prace) przewidziane w okresie wykonywania umowy dla Pakietu, na który składa swoją
ofertę, zgodnie z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia). W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej
niż jeden Pakiet na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia) zobowiązany jest podać cenę łączną za wszystkie pozycje (prace)
przewidziane w okresie wykonywania umowy oddzielnie dla Pakietów, na które składa
swoją ofertę, zgodnie z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia).

14.2.

Kosztorys ofertowy (Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji zamówienia) powinien być
wypełniony odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa wykonawca.

14.3.

Z kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia) powinna zostać przeniesiona do formularza oferty (załącznik nr 1) cena
łączna brutto za Pakiet, na który ofertę składa Wykonawca. W razie rozbieżności
pomiędzy ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego a ceną podaną na formularzu oferty
rozstrzygająca będzie cena z kosztorysu ofertowego.

14.4.

Stawki jednostkowe netto za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład pakietu oraz
wartości całkowite (netto i brutto) oraz cenę łączną brutto należy podawać w walucie
złotych (PLN),z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.5.

W przypadku złożenia oferty której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.

ZŁOŻENIE OFERT.

15.1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
1)

adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

2)

napis: „Przetarg na wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Goleniów w
roku 2014”, pakiet nr _________;

3)

nazwę i adres Wykonawcy.

15.2.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w pok. nr 20 do dnia 26.11.2013 r., do godz. 9.45. Termin zostaje
dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed ww. wskazanym terminem dotrze do
Zamawiającego.

15.3.

Zamawiający na życzenie Wykonawcy przekaże pisemne potwierdzenie złożenia oferty z
określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym zgodnie z rejestrem.

15.4.

W przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie, to Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci mu ją po upływie
terminu do wniesienia odwołania.

15.5.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.

15.6.

Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

15.7.

Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną
zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy w trybie art. 84
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.8.

Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert, składając pisemny wniosek w miejscu wyznaczonym na składanie ofert z napisem na
zewnętrznej kopercie „ WYCOFANIE oferty NR ...”.

15.9. Formularz wniosku dotyczący wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert
stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez
osobę/osoby podpisujące ofertę lub odpowiednio umocowane przez Wykonawcę.

Wykonawca wycofujący ofertę, do wniosku o wycofanie winien dołączyć oryginał lub
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię z właściwego rejestru (KRS, wypis
z ewidencji działalności gospodarczej) lub odpowiednie upoważnienie podpisane przez
osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku oferty
złożonej przez konsorcjum – przez prawidłowo umocowanego lidera konsorcjum (wraz
z dokumentem potwierdzającym że jest ona liderem konsorcjum).
15.10. Zamawiający dokona fizycznego zwrotu ofert wycofanych podczas sesji otwarcia ofert po
upewnieniu się, że oferta zostanie zwrócona właściwemu podmiotowi.
15.11. Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu
składania ofert, zaś Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć
opakowanie tak jak podano w pkt. 15.6, 15.7, 15.8 oraz dodatkowym napisem „ Oferta
zamienna z wycofaniem poprzedniej oferty nr ......”. W takim przypadku zostanie otwarta
oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana.
15.12. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za
złożeniem dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1, gdyż
jest to sprzeczne z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.13. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę jednak wyłącznie przed
upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w pkt
15.6, 15.7, 15.8 oraz dodatkowym napisem: „Uzupełnienie oferty nr.........”. Oferty z takim
oznaczeniem będą otwierane przez komisie przetargową w ostatniej kolejności.
16.

OTWARCIE OFERT

16.1.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2013 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pok. nr 10.

16.2.

Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

16.3.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen łącznych brutto. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający poda, w rozbiciu na poszczególne pakiety, kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.

OCENA OFERT. KRYTERIUM OCENY OFERT

17.1.

W trakcie oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 PZP.

17.2.

Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą:
(1)

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy,

(2)

pełnomocnictw lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa,

(3)

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego,

Zamawiający wezwie do złożenia tych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
17.3.

Oferty złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na podstawie art. 24
PZP zostaną poddane ocenie ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w
art. 89 ust. 1 PZP.

17.4.

Na podstawie art. 89 ust. 1 PZP odrzuca się ofertę, jeżeli:

17.5.

1)

jest niezgodna z ustawą;

2)

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3) PZP,

3)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)

zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3)PZP,

8)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryteria oceny ofert opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w tym (na podstawie art. 5 ust. 1 PZP) kryteria dot. właściwości wykonawcy. Oferty
zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano
następujące wagi procentowe:
Dla pakietów: od nr 1 do nr 17
1)

Cena usługi - 90%

2)

Doświadczenie wykonawcy – 10%

17.6.

W poszczególnych kryteriach oceny ofert ocena ofert zostanie dokonana w następujący
sposób:
1)

W ramach kryterium „Cena usługi" ocena ofert dla Pakietu nr 1-17 zostanie
dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa oferowana cena
Cena usługi = ------------------------- x 100 pkt x 90%
cena rozpatrywanej oferty

Ocenie w ramach kryterium „Cena usługi” podlegać będzie cena łączna brutto
podana w formularzu oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

2)

W ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena ofert zostanie dokonana
przy zastosowaniu następujących zasad:
W ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy”:
a)

w przypadku składania oferty na Pakiety nr 1-12 ocenie podlegać będzie
posiadane przez Wykonawcę doświadczenie, mierzone wartością
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług (umów) obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą
niż 300.000 zł (brutto),

b)

w przypadku składania ofert na Pakiet nr 13 ocenie podlegać będzie
posiadane przez Wykonawcę doświadczenie, mierzone wartością
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie
mniejszą niż 200.000 zł (brutto).

c)

w przypadku składania ofert na Pakiety nr 14-16 ocenie podlegać będzie
posiadane przez Wykonawcę doświadczenie, mierzone wartością
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług (umów) obejmujących wykonanie prac z zakresu
pozyskania i zrywki drewna z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych na
kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto),

d)

w przypadku składania ofert na Pakiet nr 17 ocenie podlegać będzie
posiadane przez Wykonawcę doświadczenie, mierzone wartością
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług z zakresu zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i
nasion, na kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł (brutto).

Ocena punktowa wg kryterium „Doświadczenie wykonawcy” dla Pakietu nr 1-17
zostanie dokonana na podstawie danych, zawartych w „Wykazie usług”
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przy czym Zamawiający będzie uwzględniał tylko usługi
wykonane przez Wykonawcę. W tym kryterium nie będzie uwzględnione
doświadczenie podmiotów, które nie będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, a
których doświadczenie, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
przedstawił wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP.
W ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena ofert zostanie dokonana
w następujący sposób:
-

dla Pakietów nr 1-11

Wartość wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż
300.000 zł (brutto):
wykonanie usług na kwotę: od 300.000 zł do 600.000 zł
wykonanie usług na kwotę: od 600.001 zł do 1.000.000 zł
wykonanie usług na kwotę: 1.000.001 i więcej

–
–

10 pkt
50 pkt
100 pkt

Punkty przyznane za wartość wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług obejmujących wykonanie
prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie
mniejszą niż 300.000 zł (brutto) zostaną przemnożone przez wagę kryterium
„Doświadczenie wykonawcy” wskazaną w pkt 17.5. ppkt 2 niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 10%.
-

dla Pakietu nr 12

Wartość wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (brutto):
wykonanie usług na kwotę: od 300.000 zł do 400.000 zł
wykonanie usług na kwotę: od 400.001 zł do 600.000 zł
wykonanie usług na kwotę: 600.001 i więcej

–
–

10 pkt
50 pkt
100 pkt

Punkty przyznane za wartość wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług obejmujących wykonanie
prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł
(brutto) zostaną przemnożone przez wagę kryterium „Doświadczenie wykonawcy”
wskazaną w pkt 17.5. ppkt 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. 10%.
-

dla Pakietu nr 13

Wartość wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie
mniejszą niż 200.000 zł (brutto).
wykonanie usług na kwotę: od 200.000 zł do 300.000 zł
wykonanie usług na kwotę: od 300.001 zł do 400.000 zł
wykonanie usług na kwotę: 400.001 i więcej

–
–

10 pkt
50 pkt
100 pkt

Punkty przyznane za wartość wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej,
na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (brutto) zostaną przemnożone przez wagę
kryterium „Doświadczenie wykonawcy” wskazaną w pkt 17.5. ppkt 2 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 10%
-

dla Pakietu nr 14-16

Wartość wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, usług obejmujących wykonanie prac z zakresu
pozyskania i zrywki drewna z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych na kwotę
nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto):
wykonanie usług na kwotę: od 100.000 zł do 150.000 zł
10 pkt
wykonanie usług na kwotę: od 150.001 zł do 200.000 zł
–
50 pkt
wykonanie usług na kwotę: 200.001 i więcej
–
100 pkt
Punkty przyznane za wartość wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej,
na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (brutto) zostaną przemnożone przez wagę
kryterium „Doświadczenie wykonawcy” wskazaną w pkt 17.5. ppkt 2 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 10%
-

dla Pakietu nr 17

Wartość wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług z zakresu zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i nasion
drzew i krzewów leśnych, na kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł (brutto).
wykonanie usług na kwotę: od 20.000 zł do 30.000 zł
wykonanie usług na kwotę: od 30.001 zł do 40.000 zł
wykonanie usług na kwotę: 40.001 i więcej

–
–

10 pkt
50 pkt
100 pkt

Punkty przyznane za wartość wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert usług z zakresu zbioru szyszek, owoców i nasion
drzew i krzewów leśnych, na kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł (brutto) zostaną
przemnożone przez wagę kryterium „Doświadczenie wykonawcy” wskazaną w pkt
17.5. ppkt 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 10%

17.7.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
(Cena usługi + doświadczenie wykonawcy = ilość punktów przyznanych ofercie). Ocena
ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.

17.8.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

17.9.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w PZP oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny oferty.

17.10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację

2)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)

terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP.
18.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY WYKONAWCY

19.1.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą,
na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w pkt. 18.1.

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia o ile było wymagane najpóźniej
przed podpisaniem umowy.
19.3

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.

19.4.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.

19.5.

Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej
czynności

20.

WZÓR UMOWY
Wzór umowy określa załącznik 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

21.

MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana
i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy
będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których
wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.
Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie
będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą
stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te
odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego,
gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,
konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację
przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy
ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających
koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w
rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z

poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w
szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć Przedmiot Umowy w
stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
Przetargu. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny
przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane
przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w
stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
Przetargu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w
związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.
Zgodnie z art. 139 ustawy PZP, umowa zostanie zawarta, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP, do umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zawarta umowa jest dokumentem jawnym
i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

22.1.

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP może
skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI PZP tj. odwołanie
i skarga do sądu.

22.2

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 PZP.

22.3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

22.4

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.5.

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. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.6.

Odwołanie 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.

22.7.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i pkt. 22.6 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;

22.8.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający informuje, że posiada następujące maszyny:
Siewnik EGEDAL
Wyorywacz zagonowy
Kultywator –opielacz
Podcinacz EGEDAL

Sprzęt zostanie udostępniony (na podstawie umowy dzierżawy) wykonawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę na część zamówienia nr 13 i podpisze umowę na realizację
zamówienia publicznego na wykonanie usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej w
Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku w 2014 r., na jego wniosek. Zasady
wydzierżawienia wymienionego sprzętu zostaną określone w odrębnej umowie zawartej
na czas określony tj. od podpisania umowy na

wykonanie usług z zakresu leśnej

gospodarki szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku w 2014 r. do
31.12.2014 r. za cenę ryczałtową 125,15 zł netto miesięcznie + obowiązująca stawka
podatku VAT.
23.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wymienione
poniżej załączniki:
Załącznik nr 1:

Formularz oferty

Załącznik nr 1a:

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2:

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu

Załącznik nr 3:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:

Wykaz usług

Załącznik nr 5:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6:

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia

Załącznik nr 7:

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 8:

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 9:

Projekt umowy

Załącznik nr 10: Wniosek o wycofanie oferty
Załącznik nr 11: Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
Załącznik nr 12: Dane Wykonawcy

Załącznik „O- 1”: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik „O-2”

Wykaz pozycji przewidzianych do pozyskania
harwestera (w pakietach od nr 14 do nr 16)

przy

pomocy

Załącznik „O-3”

Lokalizacja pozycji prac z oszacowaniem ilości (w pakietach od nr 1 do
nr 16)

Załącznik „O-4”

Opis szczegółowy pakietu nr 17

Załącznik „O-5” Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy
pozyskaniu i zrywce drewna (w pakietach od nr 1 do nr 12 oraz od 14
do 16)
Załącznik „K”:

Katalog norm czasu

Załącznik „T”:

Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej

Załącznik „C”:

Wymagania wobec wykonawców prac
administrowanym przez Zamawiającego

leśnych

w

terenie

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego

mgr inż. Leszek Budkowski

mgr Marzenna Śmigielska

Członek Komisji

Członek Komisji

mgr inż. Radosław Król

Sekretarz Komisji
mgr inż. Anna Radoła-Gurgul

Członek Komisji

mgr inż. Marek Biniek

mgr inż. Małgorzata Śniegocka

……………………………………………………………………………………………………..
(podpisy Komisji Przetargowej )

SIWZ zatwierdził
Nadleśniczy inż. Piotr Kmet

