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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526103-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zawoja: Usługi leśnictwa
2017/S 249-526103

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
Zawoja 1403
Osoba do kontaktów: Michał Hudyka
34-222 Zawoja
Polska
Tel.:  +48 338775110
E-mail: michalh@bgpn.pl 
Faks:  +48 338775554
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bgpn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa Osoba Prawna Park Narodowy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: Ochrona Przyrody

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-11/2017 Ochrona ekosystemów leśnych Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar
Babiogórskiego Parku Narodowego

mailto:michalh@bgpn.pl
http://bgpn.pl


Dz.U./S S249
29/12/2017
526103-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 15

29/12/2017 S249
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 15

Kod NUTS PL,PL2,PL21

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki,
zespół obsługi.
2) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis
technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,
zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211600, 77231000, 77231200, 77231600,
45233141

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Ścinka i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) - 13810 m3.
Zrywka drewna - 13810 m3.
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo - 2336 rbg.
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu (repelent zapewnia
Zamawiający) - 38.40 ha.
Budowa trzech ogrodzeń upraw - 808 mb.
Remont ogrodzeń - 322 rbg.
Zabiegi regulacyjne CP - 11.17 ha.
Zabiegi regulacyjne CW - 3.15 ha.
Wykaszanie chwastów na uprawach - 10.91 ha.
Odnowienia luk i przerzedzeń Sadzenie Bk i Jd z odkrytym systemem korzeniowym - 2.55 ha.
Odnowienia pod osłoną. Poprawki na podsiewach z 2017r - 2.27 tys. szt.
Prace szkółkarskie:
I. Wysiew nasion Jd do inspektów - 1,8 ar
II. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do gruntu - 74 tys szt
III. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do doniczek - 40 tys szt
IV. Pielęgnowanie i ochrona sadzonek
1. Pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów na powierzchni 13,5ar. 4 - krotnie - 54 ar
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2. Pielenie Jd z doniczkach i inspektach z wyniesieniem chwastów na powierzchni 5,9ar. 4 - krotnie - 23,6 ar
3. Ręczne wzruszenie gleby na ścieżkach między pasami i inspektami z wyniesieniem chwastów - 4 krotne na
powierzchni 9,7 ar - 38,8 ar
4. Założenie i zdjęcie siatki cieniująco ochronnej nad Jd w inspektach i gruncie na powierzchni 19,4 ar x2 - 38,8
ar
5. Regulowanie położenia osłon nad siewkami Jd w inspektach i na gruncie - 4 krotnie na powierzchni 19,4 ar -
77,6 ar
V. Prace dodatkowe nie wymienione powyżej rozliczane godzinowo -100 rbg

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I – O.O. Cyl
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki,
zespół obsługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211600, 77231000, 77231200, 77231600,
45233141

3) Wielkość lub zakres
Ścinka i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) - 3050 m3.
Zrywka drewna - 3050 m3.
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo - 598 rbg.
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu (repelent zapewnia
Zamawiający) - 6,24 ha.
Zabiegi regulacyjne CP - 2,42 ha.
Wykaszanie chwastów na uprawach - 1,47 ha.
Prace szkółkarskie:
I. Wysiew nasion Jd do inspektów - 1,8 ar
II. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do gruntu - 74 tys szt
III. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do doniczek - 40 tys szt
IV. Pielęgnowanie i ochrona sadzonek
1. Pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów na powierzchni 13,5ar. 4 - krotnie - 54 ar
2. Pielenie Jd z doniczkach i inspektach z wyniesieniem chwastów na powierzchni 5,9ar. 4 - krotnie - 23,6 ar
3. Ręczne wzruszenie gleby na ścieżkach między pasami i inspektami z wyniesieniem chwastów - 4 krotne na
powierzchni 9,7 ar - 38,8 ar
4. Założenie i zdjęcie siatki cieniująco ochronnej nad Jd w inspektach i gruncie na powierzchni 19,4 ar x2 - 38,8
ar
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5. Regulowanie położenia osłon nad siewkami Jd w inspektach i na gruncie - 4 krotnie na powierzchni 19,4 ar -
77,6 ar
V. Prace dodatkowe nie wymienione powyżej rozliczane godzinowo -100 rbg

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II - O.O. Stonów
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki,
zespół obsługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211600, 77231000, 77231200, 77231600,
45233141

3) Wielkość lub zakres
Ścinka i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) - 2960 m3.
Zrywka drewna - 2960 m3.
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo - 468 rbg.
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu (repelent zapewnia
Zamawiający) - 0,34 ha.
Wykaszanie chwastów na uprawach - 2,34 ha.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część III - O.O. Sokolica
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki,
zespół obsługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211600, 77231000, 77231200, 77231600,
45233141

3) Wielkość lub zakres
Ścinka i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) - 2800 m3.
Zrywka drewna - 2800 m3.
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo - 600 rbg.
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu (repelent zapewnia
Zamawiający) - 6,96 ha.
Remont ogrodzeń - 322 rbg.
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Zabiegi regulacyjne CW - 2,5 ha.
Odnowienia luk i przerzedzeń Sadzenie Bk i Jd z odkrytym systemem korzeniowym - 0.55 ha.
Odnowienia pod osłoną. Poprawki na podsiewach z 2017r - 2.27 tys. szt.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część IV – O.O. Orawa
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki,
zespół obsługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211600, 77231000, 77231200, 77231600,
45233141

3) Wielkość lub zakres
Ścinka i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) - 5000 m3.
Zrywka drewna - 5000 m3.
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo - 670 rbg.
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu (repelent zapewnia
Zamawiający) - 24,86 ha.
Budowa trzech ogrodzeń upraw - 808 mb.
Zabiegi regulacyjne CP - 8,75 ha.
Zabiegi regulacyjne CW - 0,65 ha.
Wykaszanie chwastów na uprawach - 7,1 ha.
Odnowienia luk i przerzedzeń Sadzenie Bk i Jd z odkrytym systemem korzeniowym - 2.00 ha.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
Dla Części I w wysokości 10 000,00 PLN
Dla Części II w wysokości 7 500,00 PLN.
Dla Części III w wysokości 8 000,00 PLN.
Dla Części IV w wysokości 15 500,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
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4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie nr rachunku: 46 1130 1150 0012 1252 7890 0001 z dopiskiem:
„wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ZP-11/2017, Część ___________.” Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w orginale do oferty. Wadium musi
zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie
wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu
zamówienia
3) Kwotę gwarancji/poręczenia,
4) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP
oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 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 4 - 8 Pzp. Na podstawie:
1) 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;
2) 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
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pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 PLN;
3) 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 komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;
4) 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;
5) 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.
2. 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) Oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do
SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca
skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego lub na stronie
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
W JEDZ należy podać następujące informacje:
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Pzp -informacje
wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o
których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstw, o których mowa w art.
9 lub 110 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) oraz w Części III lit D JEDZ (w
zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. B JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ,

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP - informacje
wymagane w Części III lit. B JEDZ.
d) 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. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) 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;
f) 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 dokument potwierdzający, 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;
g) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
h) 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 5 do SIWZ);
i) 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 5 do SIWZ);
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j) 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 5 do SIWZ),
k) 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 5 do SIWZ);
l) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ);
Dokumenty wskazane w pkt 2. lit. d - l 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. Dokumenty wskazane w pkt 2. lit. d - l powinny być aktualne na dzień złożenia
wyznaczony przez zamawiającego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną:
a) dla Części I O.O. Cyl - 335 000,00 PLN;
b) dla Części II O.O. Stonów - 265 000,00 PLN;
c) dla Części III O.O. Sokolica - 270 000,00 PLN;
d) dla Części IV O.O. Orawa - 525 000,00 PLN;
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania spełniania warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej, wykonawca musi wykazać polisę OC o wartości nie mniejszej niż suma
wartości polis wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych części na które została złożona oferta
przez wykonawcę.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1) 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) 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
a) dla Części I O.O. Cyl - 165 000,00 PLN netto
b) dla Części II O.O. Stonów - 130 000,00 PLN netto;
c) dla Części III O.O. Sokolica - 135 000,00 PLN netto
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d) dla Części IV O.O. Orawa - 260 000,00 PLN netto
3.2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże,
że dysponuje:
I) Dla Części I O.O. Cyl
a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników rolniczych przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 2 szt. koni
II) Dla Części II O.O. Stonów
a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników rolniczych przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 2 szt. koni
III) Dla Części III O.O. Sokolica
a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników rolniczych przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 2 szt. koni
IV) Dla Części IV O.O. Orawa
a) co najmniej 4 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników rolniczych przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 4 szt. koni
3.3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany
za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:
I) Dla Części I O.O. Cyl
a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z
pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 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 uznane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) Co najmniej 1 osobą, która ukończyła 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 odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów
obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie
ze środkami ochrony roślin.
II) Dla Części II O.O. Stonów
a) Co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z
pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 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 uznane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) Co najmniej 1 osobą, która ukończyła 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 odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów
obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie
ze środkami ochrony roślin.
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III) Dla Części III O.O. Sokolica
a) Co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z
pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 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 uznane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 .12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5. 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów
obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie
ze środkami ochrony roślin.
IV) dla Części IV O.O. Orawa
a) co najmniej 4 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 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 uznane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów
obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie
ze środkami ochrony roślin.
2. 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, o których mowa w pkt 7SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy
ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Części zamówienia to nie może, celem wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału
technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, a polisa OC musi
obejmować kwotę sumy polis wymaganych dla części o jakie się ubiega.
5. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. Wykonawca
będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w SIWZ):
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a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do
SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca
skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
W JEDZ należy podać następujące informacje:
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej - informacje nt.
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ,
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie doświadczenia - informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku
będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegających na
wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż
___(wartość zależna od części o jaką ubiega się wykonawca)_________ zł netto, które podać należy w Części
IV lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi
(ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia
realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (netto) wykonanych usług.
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjału technicznego - informacje nt. ilości, (1) ciągników zrywkowych lub ciągników rolniczych
przystosowanych do zrywki drewna oraz (2) koni, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części
IV lit. C wiersz dziewiąty (pkt 9) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń, ich opisu tj. marka, model ciągnika,
nr rejestracyjny, nazwa konia, nr paszportu oraz podstawy dysponowania.
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - informacje nt. (1) osób które
ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24.8. 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ilości (2) osób, 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
odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, które podać należy w Części IV
lit. C wiersz trzeci (pkt. 2) JEDZ.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności,
posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.
UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w
postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić
JEDZ dla każdej części.
b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ 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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
Dokumenty wskazane w pkt 6. lit. b - c 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. Dokumenty wskazane w pkt 6 lit. b - c powinny być aktualne na dzień złożenia
wyznaczony przez Zamawiającego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia. Waga 20
3. Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-11/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.2.2018 -
08:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.2.2018 - 08:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.2.2018 - 08:30
Miejscowość:
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi; 34-222 Zawoja 1403 pokój nr 9a
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZzp
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia,
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami
stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia i zawartej umowy. Zakresem usług stanowiących przedmiot
zamówień, o których mowa w pkt 1. będą prace z zakresu cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych,
ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowli lasu, remontu dróg parku,
udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi wskazane rodzajowo w załączniku w załączniku nr 1 do
SIWZ.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź
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atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań
gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych
wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia
niezbędnego wykonawstwa prac.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom znajdują
się w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29.1.2004 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.12.2017
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