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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486449-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowinka: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2019/S 200-486449

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczebra
790011196
Szczebra 58
Nowinka
16-304
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Motybel
Tel.:  +48 876419665
E-mail: jacek.motybel@bialystok.lasy.gov.pl 
Faks:  +48 876419542
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
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

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy
Państwowe

mailto:jacek.motybel@bialystok.lasy.gov.pl
www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
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Numer referencyjny: SA.270.18.2019

II.1.2) Główny kod CPV
77000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi koszenia, oraz usunięcia nalotów drzew i krzewów do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Szczebra w latach 2019-2022 na łącznej powierzchni 24,05 ha.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 528 850.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I – usunięcie drzew i krzewów oraz koszenie na pow. 14,65 ha
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211100
77211400
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie realizowane będzie na obszarze Nadleśnictwa Szczebra w granicach administracyjnych leśnictw
Przewięź, Klonownica, Młynisko i Topiłówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi koszenia, oraz usunięcia nalotów drzew i krzewów do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Szczebra w Leśnictwie Przewięź, Klonownica, Młynisko i Topiłówka w latach 2019–2022 na
powierzchni 14,65 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 481 050.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/12/2019
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0200/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteriami oceny ofert (pkt. II.2.5 niniejszego ogłoszenia) są cena – 60 % i samodzielna realizacja kluczowych
elementów (części) zamówienia – 40 %.
Wymagane wniesienie wadium - 14 000 PLN - szczegóły w rozdziale 9 SIWZ.
Stosownie do dyspozycji art. 24aa Pzp Zamawiający będzie stosował odwróconą zasadę oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II – usunięcie drzew i krzewów oraz koszenie na pow. 9,40 ha
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211100
77211400
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie realizowane będzie na obszarze Nadleśnictwa Szczebra w granicach administracyjnych leśnictw
Przewięź, Klonownica, Młynisko i Topiłówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi koszenia, oraz usunięcia nalotów drzew i krzewów do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Szczebra w Leśnictwie Klonownica, Masalszczyzna, Młynisko i Topiłówka w latach 2019–2022 na
powierzchni 9,40 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/12/2019
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0200/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteriami oceny ofert (pkt. II.2.5 niniejszego ogłoszenia) są cena – 60 % i samodzielna realizacja kluczowych
elementów (części) zamówienia – 40 %.
Wymagane wniesienie wadium - 1 400 PLN - szczegóły w rozdziale 9 SIWZ.
Stosownie do dyspozycji art. 24aa Pzp Zamawiający będzie stosował odwróconą zasadę oceny ofert.

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 spełniania tego warunku.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca obowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu następujące oświadczenia/dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej
eJEDZ). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
d) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
e) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
Pzp;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Pzp;
i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r poz. 1445 z późn. zm.). Dokumenty
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wskazane w lit. b-j Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
określonym w wezwaniu po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w lit. b–j winny być aktualne na dzień ich
złożenia W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w
lit. b-j składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien zostać złożony
wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przez każdego z nich. Wykonawca wykazujący spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1b Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach art. 22a ust. 1 Pzp musi złożyć
wraz z ofertą oświadczenie podmiotu trzeciego na formularzu JEDZ i zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia Wykonawcy swojego potencjału. JEDZ powinien zostać złożony pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przedstawi również w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione lit. b–j. Wymagania dla Wykonawcy który ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP opisane są w sekcji VI.3 ogłoszenia.

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 dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie
spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą
niż:
— dla Pakietu I - 96 000 PLN,
— dla Pakietu II - 10 000 PLN.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka pakietów to nie może celem wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż
jednym pakiecie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji finansowej,
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(dalej: JEDZ). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia /
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
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Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 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 zasobu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku,
w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ i
zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału
przez podmiot trzeci. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w zakresie:
1. 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 umowy)
co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na
wykonywaniu prac z zakresu wycinki drzew i krzewów oraz wykaszaniu terenów leśnych lub nieleśnych, na
kwotę brutto nie mniejszą niż:
— pakiet I - 120 000 PLN,
— pakiet II - 12 000 PLN.
2. potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
— pilarką spalinową dla pakietu I co najmniej 2 szt., dla pakietu II co najmniej 1 szt.,
— wykaszarką spalinową na wysięgniku z wymienną końcówką (tarcza/żyłka) dla pakietu I i II co najmniej po 1
sztuce;
3. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
— które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z rozp. Ministra
Środowiska z dn. 24.8.2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gosp.i 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
UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) co najmniej: dla pakietu I - 2 osobami, a dla
pakietu II - 1 osobą.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na oba Pakiety to nie może celem wykazania spełnienia
warunków udziału wskazać tego samego doświadczenia, potencjału technicznego ani tych samych osób do
realizacji zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:
1 oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału złożone na
formularzu JEDZ;
2 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane;
3 dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
4 wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach, posiadanych
uprawnieniach, niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i
informacją o podstawie do dysponowania;
5 wykaz urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z info. o podstawie do
dysponowania
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w
postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach/oświadczeniach
złożonych przez Wykonawców.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wówczas
Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia złożonego na JEDZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ). Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymagał
będzie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:
1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej;
2. przedłożenia Zamawiającemu:
a) polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie
mniejszą niż 50 000 PLN;
b) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
c) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
d) kopię umów o pracę oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do
ubezpieczeń, osobom do których odnosi się obowiązek zatrudnienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, adres: https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka, w sali nr 8 –
sala konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej - https://
platformazakupowa.pl. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części - pakietów. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także ceny ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt
1–2 i 4–8 Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej
zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.1.1) lit. b), c) i d) niniejszego ogłoszenia 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,

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
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(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.1.1) lit. e) niniejszego ogłoszenia składa informacje z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1) lit e), składa informacje
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu
danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych,
prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Szczebra zwany dalej Administratorem, tel.: +48
876419665, e-mail: szczebra@bialystok.lasy.gov.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail
lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
5. Firmą pod-przetwarzającą Państwa dane osobowe jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open
Nexus Sp. z o.o.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:szczebra@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2019

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

