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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516901-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Usługi leśnictwa
2019/S 211-516901
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Ełk
Adres pocztowy: Mrozy Wielkie 21
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Piela
E-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 876202513
Faks: +48 876202513
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk
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/
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Skarb Państwa PGL Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Ełk

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

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

Nazwa:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020” - przetarg
nieograniczony
Numer referencyjny: S.270.2.12.2019
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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 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę 144 000 EURO i zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2.wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
podstawowego
Stosownie do dyspozycji art 24aa PZP Zamawiający będzie stosował odwróconą zasadę oceny ofert.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 041 891.29 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 1 – leśnictwo Bajtkowo i Helmany
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Bajtkowo i Helmany w
Nadleśnictwie Ełk.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ

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: 1 095 042.06 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
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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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego
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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2 – leśnictwo Dąbrowskie i Mleczno
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Dąbrowskie i Mleczno w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
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I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ
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: 1 079 541.74 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
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Podstawowego
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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3 – leśnictwo Mrozy i Prostki
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Mrozy I Prostki w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
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— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ
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: 965 076.06 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego

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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4 – leśnictwo Stacze i Małe Laski
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Stacze i Małe Laski w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
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Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ
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: 1 266 877.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego

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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5 – leśnictwo Kalinowo i Zaborowo
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
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77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Kalinowo i Zaborowo w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ

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: 1 383 892.54 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego

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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6 – leśnictwo Nowa Wieś i Grabnik
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Nowa Wieś i Grabnik w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ

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: 1 170 707.61 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
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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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego
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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7 – leśnictwo Przekopka i Lipiny
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Przekopka i Lipiny w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
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(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ
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: 1 015 327.01 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:

31/10/2019
S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

14 / 24

Dz.U./S S211
31/10/2019
516901-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

15 / 24

1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego
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
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8 – leśnictwo Buczki i Czerwonka
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Buczki i Czerwonka w
Nadleśnictwie Ełk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z
Określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”)
Obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
Pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo
I selekcji, odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych do
Wykonania na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i
Zrywki drewna, łowiectwa, użytkowania ubocznego, nasiennictwo i selekcji,
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Odtworzenia linii oddziałowych oraz utrzymania obiektów leśnych wynikające
Z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter
Szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4
Do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ
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: 1 065 426.63 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie:
1. wartość zamówienia podstawowego
2. wartość prawa opcji stawiącego 20 % wartość zamówienia podstawowego
3. wartość przewidywanych zamówień „podobnych” z art. 67.1.6 Pzp w wysokości 20 % wartość zamówienia
Podstawowego

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
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Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.
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:
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. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto
Likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
Restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
Likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
Wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
Zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
Zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
Zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie
Naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
Wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
Wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie,
Nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
Umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do
Rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
Prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
Wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
Karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
Złotych;
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu
Zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
Partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
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Komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
O którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną
Decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
Prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
Społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
Złotych;
7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące
Płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
Zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
Środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
Pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
Lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
Grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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:
I) dla Pakietu nr 1
16 000,00 zł
II) dla Pakietu nr 2
15 000,00 zł
III) dla Pakietu nr 3
14 000,00 zł
IV) dla Pakietu nr 4
18 000,00 zł
V) dla Pakietu nr 5
20 000,00 zł
VI) dla Pakietu nr 6
17 000,00 zł
VII) dla Pakietu nr 7
15 000,00 zł
VIII) dla Pakietu nr 8
15 000,00 zł

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Warunek ten, 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):

31/10/2019
S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

18 / 24

Dz.U./S S211
31/10/2019
516901-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

19 / 24

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) polegającą na wykonywaniu prac z
Zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna,
Na kwotę nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu nr 1: 430000,00 zł brutto
II) dla Pakietu nr 2: 420000,00 zł brutto
III) dla Pakietu nr 3: 380000,00 zł brutto
IV) dla Pakietu nr 4: 500000,00 zł brutto
V) dla Pakietu nr 5: 540000,00 zł brutto
VI) dla Pakietu nr 6: 460000,00 zł brutto
VII) dla Pakietu nr 7: 400000,00 zł brutto
VIII) dla Pakietu nr 8: 420000,00 zł brutto
B). Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za
Spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje na każdy pakiet co
Najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych
Do zrywki drewna. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę
FORWARDERA obowiązkowo musi być jednak zgłoszony co najmniej
1 ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za
Spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje na wszystkie
Pakiety gdzie są czynności wymagające użycia poszczególnych
Urządzeń lub maszyn:
a) co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego o mocy 120 KM,
[dotyczy pakietu nr 2,4,5 i 8]
b) co najmniej 1 szt. pług leśny dwuodkładnicowy do orki
W pasy [dotyczy pakietu nr 2,4 i 8]
c) co najmniej 1 szt. kruszarki do rozdrabniania
Pozostałości na powierzchniach pozrębowych [dotyczy
Pakietu nr 2,4 i 5]
C) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do
Realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) I) dla Pakietu nr 1: co najmniej 5 osobami
II) dla Pakietu nr 2: co najmniej 5 osobami
III) dla Pakietu nr 3: co najmniej 4 osobami
IV) dla Pakietu nr 4: co najmniej 6 osobami
V) dla Pakietu nr 5: co najmniej 7 osobami
VI) dla Pakietu nr 6: co najmniej 6 osobami
VII) dla Pakietu nr 7: co najmniej 5 osobami
VIII) dla Pakietu nr 8: co najmniej 5 osobami, które ukończyły z wynikiem
Pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z
Pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
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Bezpieczeństwa i higieny 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;
b) dla każdego pakietu co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym
Wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom
Ukończenia studium zawodowego świadczenia usług
Na rzecz leśnictwa [zgłoszona osoba nadzoru może
Zostać zgłoszona przez Wykonawcę do maksymalnie 2
Pakietów];
c) do każdego pakietu co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie w
Zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
Dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
Środkami chemicznymi (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.
Uwagi !
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę maszyn
Wielooperacyjnych lub zestawów
Harwesterowych do montażu na ciągnikach, Zamawiający
Dopuszcza zamianę każdej sztuki harwestera za 5 pilarzy, a
Każdej sztuki zestawu harwesterowego do montażu na
Ciągniku za 2 pilarzy. Na każdym pakiecie musi być
Wykazanych co najmniej 1 pilarz niezależnie od ilość
Wykazanych maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) lub
Zestawów harwesterowych do montażu na ciągnikach.
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). Zamawiający wymagał będzie od wykonawcy
Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

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
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2019
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: 03/02/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk, pokój nr 15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
https://platformazakupowa.pl/. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
Przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. Wykonawcy mogą
uczestniczyć w otwarciu 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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
W pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
Których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu
Następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące
Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na
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Formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),
Którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
Europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć
Wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci
Elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) 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 krótszy – w tym
Okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanychusług), dat wykonania (dat
dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i
Podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu
Wykonanych usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),
c) 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.
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Potwierdzającą 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.
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
Informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień
(jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru)
Niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
Wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
Dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
Realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),
f) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
Zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
Zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
Wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ),
g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
Ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
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24 ust. 5 pkt 1 PZP,
Ciąg dalszy w punkcie VI.4.3) Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
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:
h) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
Miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
Potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
Podatkowym 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,
i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
Inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
Na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
Miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca 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,
j) informację z Krajowego Rejestru Karnego 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, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
Składania ofert,
k) 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 albo –
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające
Dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
Grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
Należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1
Pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),
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l) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu
Do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru
Stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),
Ł) 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),
m) 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(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),
n) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
Lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
Opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru
Stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n Wykonawca będzie obowiązany złożyć w
Terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
Wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w
Trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – n powinny być aktualne
Na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2019

31/10/2019
S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

24 / 24

