
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: Nadle_elk
NO_DOC_EXT: 2020-050392
SOFTWARE VERSION: 9.13.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: w.piela@bialystok.lasy.gov.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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
Numer referencyjny: S.270.2.12.2019

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 1ustawy z dnia 28.9.1991 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.

mailto:elk@bialystok.lasy.gov.pl
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk
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Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę 144 000 EUR 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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 703 587.60 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – leśnictwo Mrozy, Prostki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administracyjny leśnictwa Mrozy i Prostki

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,
— załącznik nr 3.4 – zestawienie powierzchnia odnowieniowych bez przygotowania gleby.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.4 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.
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6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
Załączniku nr 5 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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.2.13) 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 nr 5 – leśnictwo Kalinowo, Zaborowo
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administracyjny leśnictwa Kalinowo i Zaborowo

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
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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,
— załącznik nr 3.4 – zestawienie powierzchnia odnowieniowych bez przygotowania gleby.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.4 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

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.2.13) 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 %.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-516901

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet nr 3 – leśnictwo Mrozy, Prostki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne i Rolnicze Dąbrowski Dariusz
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8481788418
Adres pocztowy: Nowe Krzywe 1
Miejscowość: Stare Juchy
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-330
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OLCHA KAROLINA DREWEK
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5551942746
Adres pocztowy: Rytel-Dworzec, nr 8 lok. 4
Miejscowość: Rytel
Kod NUTS: PL637
Kod pocztowy: 89-642
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 340.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 734 611.90 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516901-2019:TEXT:PL:HTML
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Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 5

Nazwa:
Pakiet nr 5 – leśnictwo Kalinowo, Zaborowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/03/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne i Rolnicze Dąbrowski Dariusz
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8481788418
Adres pocztowy: Nowe Krzywe 1
Miejscowość: Stare Juchy
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-330
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OLCHA KAROLINA DREWEK
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5551942746
Adres pocztowy: Rytel-Dworzec, nr 8 lok. 4
Miejscowość: Rytel
Kod NUTS: PL637
Kod pocztowy: 89-642
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 988 494.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 968 975.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

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:
17/04/2020

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

