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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523926-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa
2019/S 213-523926
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 202-491816)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Goleniów
Adres pocztowy: ul. Parkowa 1
Miejscowość: Goleniów
Kod NUTS: PL42
Kod pocztowy: 72-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Śniegocka ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów
E-mail: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +91 4182856
Faks: +91 4182919
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.goleniow.szczecin.lasy.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów w roku 2020
Numer referencyjny: SA.270.2.8.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z
zakresu pozyskania i zrywki drewna, rozdrabniania pozostałości pozrębowych oraz prace z zakresu hodowli
lasu, leśnej gospodarki szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku, chemicznej ochrony roślin
na terenie Nadleśnictwa Goleniów oraz transport sadzonek ze szkółki do 12 leśnictw, usługi z zakresu zbioru
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szyszek z drzew leżących, owoców i nasion drzew i krzewów leśnych na potrzeby Gospodar. Szkółkarskiego
w Krępsku. do wykonania na terenie Nadleśnictwa Goleniów w roku 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje 3
części (pakiety). Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3 do SIWZ.
Postęp. jest prowadzone wg zasad dla tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp w
trybie przetargu nieograniczonego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491816

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i
wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i
wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13b do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
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Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i
wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i
wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13c do SIWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1,2,3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 polegającą na
wykonywaniu prac:
Pakiet nr 1 - z zakresu zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 65.000.00 zł brutto
Pakiet nr 2 - z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie mniejszą niż 256,000,00 zł brutto
Pakiet nr 3 - z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych z wykorzystaniem kruszarek leśnych, na kwotę
nie mniejszą niż 36.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykonaną (albo wykonywaną) co najmniej jedną
usługę,która obejmuje łącznie pełen zakres prac wymaganych w poszczególnych pakietach od 1 do 3.
Wykonawca,który przedstawi np. dwie usługi, w tym jedną na prace ze zrywki, a drugą na prace z pozyskania
drewna nie spełni warunku, nawet jeżeli każda z nich będzie na wartość wymaganą.
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Zamawiający nie wskazuje proporcji, udziału poszczególnych prac wchodzących w skład danej usługi. Warunek
udziału będzie spełniony, jeżeli wszystkie wymagane w ppkt. od 1 do 3 dla danego pakietu prace będą
zawarte,w co najmniej jednej usłudze.
W zakresie potencjału technicznego warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
wymagana ilością i rodzajem sprzętu do wykonania zadania tj.:
Pakiet nr 1 -,1 szt. specjalistycznego ciągnika zrywkowego typu skidder lub klembank; 1 szt. ciągnika
zrywkowego lub zestaw przystosowany do zrywki nasiębiernej drewna
Pakiet nr 2 - 1 szt. ciągników rolniczych, 2 szt. przyczep rolniczych, 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego (z
ważnym badaniem technicznym),1 szt. opryskiwacza plecakowego
Pakiet nr 3 - 1 szt. zestawu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych (przez zestaw Zamawiający rozumnie
ciągnik rolniczy wraz z kruszarką leśną lub rozdrabniaczem).
W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek zostanie spełniony
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje wymaganą ilością osób z wymaganymi kwalifikacjami (szkoleniami)
dowykonania zamówienia tj.:
Pilarz – osoba która ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
ihigieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub
posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony
roślin(Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
Pakiet nr 1 co najmniej 1 pilarzem
Pakiet nr 2 co najmniej 1 osobą która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
Pakiet nr 3 co najmniej 1 osobą do obsługi sprzętu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych oraz z
uprawnieniami kierowcy ciągnika lub pojazdu, z którym ten sprzęt współpracuje.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 polegającą na
wykonywaniu prac:
Pakiet nr 1 - z zakresu zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 65 000,00 PLN brutto
Pakiet nr 2 - z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie mniejszą niż 256 000,00 PLN brutto
Pakiet nr 3 - z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych z wykorzystaniem kruszarek leśnych, na kwotę
nie mniejszą niż 36 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykonaną (albo wykonywaną) co najmniej jedną
usługę,która obejmuje łącznie pełen zakres prac wymaganych w poszczególnych pakietach od 1 do 3.
Wykonawca,który przedstawi np. dwie usługi, w tym jedną na prace ze zrywki, a drugą na prace z pozyskania
drewna nie spełni warunku, nawet jeżeli każda z nich będzie na wartość wymaganą.
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Zamawiający nie wskazuje proporcji, udziału poszczególnych prac wchodzących w skład danej usługi. Warunek
udziału będzie spełniony, jeżeli wszystkie wymagane w ppkt. od 1 do 3 dla danego pakietu prace będą
zawarte,w co najmniej jednej usłudze.
W zakresie potencjału technicznego warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
wymagana ilością i rodzajem sprzętu do wykonania zadania tj.:
Pakiet nr 1 -,1 szt. specjalistycznego ciągnika zrywkowego typu skidder lub klembank; 1 szt. ciągnika
zrywkowego typu forwarder lub zestaw przystosowany do zrywki nasiębiernej drewna
Pakiet nr 2 - 1 szt. ciągników rolniczych, 2 szt. przyczep rolniczych, 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego (z
ważnym badaniem technicznym),1 szt. opryskiwacza plecakowego
Pakiet nr 3 - 1 szt. zestawu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych (przez zestaw Zamawiający rozumnie
ciągnik rolniczy wraz z kruszarką leśną lub rozdrabniaczem).
W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek zostanie spełniony
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje wymaganą ilością osób z wymaganymi kwalifikacjami (szkoleniami)
dowykonania zamówienia tj.:
Pilarz – osoba która ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub
posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku 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 zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
Pakiet nr 1 co najmniej 1 pilarzem,
Pakiet nr 2 co najmniej 1 osobą która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi,
Pakiet nr 3 co najmniej 1 osobą do obsługi sprzętu do rozdrabniania pozostałości pozrębowych oraz z
uprawnieniami kierowcy ciągnika lub pojazdu, z którym ten sprzęt współpracuje.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 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.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
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Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowią kolejno załącznik nr
14.1 i 14.2 do SIWZ
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji.
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