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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114950-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Drezdenko: Usługi leśnictwa
2019/S 050-114950
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin
ul. Pierwszej Brygady 18
Drezdenko
66-530
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Ruszkiewicz, Monika Głowiak
Tel.: +48 957620590
E-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 957621035
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_karwin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo

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

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021 - II
postępowanie.
Numer referencyjny: NI.270.4.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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77200000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1
pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) obejmujące
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021. Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej „Pzp”), zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 178 330.55 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1 - 01.L.01020304
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
75251120

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Karwin. Realizacja Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw
właściwych dla tego Pakietu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w
Leśnictwach Ustronie, Grotów, Sosnówka, Odyniec.
Rozmiar prac:
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Prace ręczne - 34733,45 nh i h,
Prace ręczne-grodzenia - 6821,88 nh i h,
Prace mechaniczne - 2857,35 nh i h,
Prace mechaniczne - grodzenia - 497,00 nh i h,
Prace z pozyskania drewna - 148040,25 nh i h,
Prace ze zrywki drewna - 10628,32 nh,
Prace związane z rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych - 1619,25 nh,
Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 519,00 h
Wskazana ilość prac ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy
może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac
mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
Wielkości wskazane w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ są oparte o szacunki
brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie zlecany Wykonawcy może się różnić do 25 % w stosunku
do zakresu wskazanego w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ, co nie będzie
podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy stosunku do Zamawiającego.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem
zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.
Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej
lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na
terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność
zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu
zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie
zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art.22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - pozyskanie
drewna w trzebieżach wczesnych (TW), wykonywanie czyszczeń późnych (CP) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 563 839.02 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z Pakietów będą określane w Zleceniach sporządzanych
przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określają „Katalogi norm czasu
dla prac leśnych” stanowiące zał. nr 5 do SIWZ oraz „Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu
gospodarki leśnej”, stanowiąca zał. nr 4 do SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3 - 03.L.0910111213
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
75251120

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Karwin. Realizacja Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw
właściwych dla tego Pakietu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w
Leśnictwach Kościelec, Bukowo, Kalinówek, Lipki Wielkie, Gościnowo.
Rozmiar prac:
Prace ręczne - 32283,48 nh i h,
Prace ręczne-grodzenia - 4200,46 nh i h,
Prace mechaniczne - 3299,73 nh i h,
Prace mechaniczne - grodzenia - 386,00 nh i h,
Prace z pozyskania drewna - 175380,21 nh i h,
Prace ze zrywki drewna - 11322,66 nh,
Prace związane z rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych - 694,20 nh,
Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 640,00 h
Wskazana ilość prac ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy
może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac
mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
Wielkości wskazane w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ są oparte o szacunki
brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie zlecany Wykonawcy może się różnić do 25 % w stosunku
do zakresu wskazanego w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ, co nie będzie
podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy stosunku do Zamawiającego.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem
zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.
Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej
lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na
terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność
zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu
zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie
zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art.22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - pozyskanie
drewna w trzebieżach wczesnych (TW), wykonywanie czyszczeń późnych (CP) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 614 491.53 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z Pakietów będą określane w Zleceniach sporządzanych
przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określają „Katalogi norm czasu
dla prac leśnych” stanowiące zał. nr 5 do SIWZ oraz „Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu
gospodarki leśnej”, stanowiąca zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu nr 1 – 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
II) dla Pakietu nr 3 – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może wskazać tej samej kwoty
środków finansowych lub zdolności kredytowej dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w
więcej niż jednym Pakiecie.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany będzie m.in.:

12/03/2019
S50
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 12

Dz.U./S S50
12/03/2019
114950-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 12

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny łącznej wynikającej
z Oferty na daną część zamówienia (Pakiet).
2) przedłożyć polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik
nr 13 do SIWZ) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
(I) dla Pakietu nr 1 – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);
(II) dla Pakietu nr 3 – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy dla więcej niż jednego Pakietu suma gwarancyjna
ubezpieczenia musi stanowić sumę wymaganego ubezpieczenia dla tych Pakietów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać
zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy
ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać
jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.
Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy
lub większej ilości umów) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu:
a) zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu nr 1 - 1 315
000,00 PLN brutto, dla Pakietu nr 3 - 1 450 000,00 PLN brutto.
B. warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje:
a) maszyną wielooperacyjną do pozyskiwania drewna typu harwester, w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr 1
- 1 szt., dla Pakietu nr 3 - 1 szt.,
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b) oraz ciągnikiem specjalistycznym typu skidder lub klembank do półpodwieszonej zrywki drewna, w ilości nie
mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 1 szt., dla Pakietu nr 3 - 1 szt.,
c) oraz ciągnikami zrywkowymi do zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem lub ciągnikami
przystosowanymi do zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem, w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr
1 - 3 szt., dla Pakietu nr 3 - 4 szt.,
d) oraz pługiem do przygotowania gleby typu LPZ (dwuodkładnicowy z wałkami dociskającymi), w ilości nie
mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 1 szt., dla Pakietu nr 3 - 1 szt.,
e) oraz urządzeniem do rozdrabniania pozostałości pozrębowych, w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 1
szt., dla Pakietu nr 3 - 1 szt.
C. warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) osobami na stanowisko drwala-operatora pilarki, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub
posiadającymi odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo wydane w innych Państwach Członkowskich UE - w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 6 osób, dla
Pakietu nr 3 - 10 osób,
b) oraz osobą na stanowisko operatora harwestera posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie
art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1351 z
późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących
przepisów albo wydane w innych Państwach Członkowskich UE - w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 1
osoba, dla Pakietu nr 3 - 1 osoba,
d) oraz osobą do wykonywania oprysków chemicznych, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 r. w sprawie szkoleń
w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze
środkami ochrony roślin - w ilości nie mniejszej niż: dla Pakietu nr 1 - 1 osoba, dla Pakietu nr 3 - 1 osoba.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu w więcej niż jednym Pakiecie nie może wskazać: tych samych usług, tych samych
osób na stanowisko drwala-operatora pilarki, tych samych osób na stanowisko operatora harwestera, tych
samych osób na dwa i więcej różnych stanowisk, za wyjątkiem osoby do wykonywania oprysków, tych samych
ciągników zrywkowych do zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem lub ciągników przystosowanych do
zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem, tych samych pługów do przygotowania gleby typu LPZ.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu w więcej niż jednym Pakiecie może wskazać: te same osoby do wykonywania
oprysków chemicznych, te same maszyny wielooperacyjne do pozyskiwania drewna typu harwester, te same
ciągniki specjalistyczne typu skidder lub klembank do półpodwieszonej zrywki drewna, te same urządzenia do
rozdrabniania pozostałości pozrębowych.
Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument,
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny
wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać
jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające
ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie
faktury. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie cenowym zawartym w Ofercie
stawek za poszczególne rodzaje prac oraz ilości wykonanych prac.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Robót. Wynagrodzenie
będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie
Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z
dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

III.2.3)

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

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/06/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko, POLSKA, sala narad
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w
ofertach Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 i 46 Pzp w wysokości: Pakiet nr 1 – 25 700,00 PLN,
Pakiet nr 3 – 28 000,00 PLN.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, a miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny
Nadleśnictwa Karwin.
Wykaz dokumentów:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej: „JEDZ”) - odrębnie dla każdego Pakietu - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
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b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
c) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane należycie;
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
f) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego;
g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
h) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
j) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz
wart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
k) oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp oraz
art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp;
l) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
m) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć również oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów to zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego służące wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci;
c) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt g) – m) powyżej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1. o których mowa w ppkt g) - i) 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 lub zdrowotne,
2. o których mowa w ppkt j) składa informacje z odpowiedniego rejestru w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2019
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