Ogłoszenie nr 608852-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Gmina Kuryłówka: Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i
zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kuryłówka, krajowy numer identyfikacyjny
69058172600000, ul. Kuryłówka 527 , 37-303 Kuryłówka, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. 17 2438010, , e-mail sekretariat@kurylowka.pl, inwestycje@kurylowka.pl, faks
17 2426994.
Adres strony internetowej (URL): www.kurylowka.pl
Adres profilu nabywcy: JST
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.kurylowka.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Kuryłówka Kuryłówka 527 37-303 Kuryłówka 527 Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace z zakresu gospodarki leśnej
w roku 2020 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka
Numer referencyjny: IN.271.61.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem
zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i zadrzewieniach w
Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związanych z hodowlą lasu jego ochroną oraz
pozyskaniem drewna. Zakres obejmuje zakresy i wielkości wskazane w zestawieniu. Całość
podzielona na dwie części ze względu na specyfikę usług, jednak obie tworzy jednolite
zadanie i będzie wykonywane równocześnie. 1.2. Prace z zakresu hodowli lasu tj. 1.2.1.
Zalesienia (odnowienia, poprawki i uzupełnienia) - zakres prac do wykonania 13 ha.
Odnowienie polega na sadzeniu sadzonek na terenie leśnym w miejscu wycięcia drzewostanu
(zręby zupełne). Poprawki- poprawienie nasadzeń z ubiegłego roku. Uzupełnienie - dolesienie
luk w drzewostanie. 1.2.2. Transport i rozwożenie sadzonek do dołów. Przywiezienie
sadzonek ze szkółki i rozwiezienie na powierzchnie do nasadzeń. 1.2.3. Pielęgnacja upraw
leśnych - 30 ha. Wykaszanie chwastów kosą ręczną lub spalinową w uprawach leśnych (
uprawy 2-5 lat ) 1.2.4. Czyszczenie wczesne - 8 ha. Usuwanie drzew chorych i wadliwych w
uprawach leśnych ( 5-8 lat ) poprzez przecięcie tasakiem lub piłą spalinową. 1.2.5. Orka pod
zalesienia - 10 ha. Wyoranie bruzd pługiem leśnym w pasach na zrębach zupełnych oraz
powstałych lukach. 1.2.6. Inne prace ręczne z zakresu hodowli i ochrony lasu - 400 godzin.
Prace związane z przygotowaniem sadzonek do nasadzeń ( załadunek, rozładunek, dołowanie
sadzonek, kopanie dołów do przechowywania sadzonek). Prace związane z poprawą ręczną
źle wyoranych bruzd na zrębach, wykonaniem "talerzy" w poprawkach i miejscach do
nasadzeń nie wyoranych, wykonaniem "kopców" lub "kopczyków" w miejscach podmokłych

wykonywanych nasadzeń. Wykładanie pułapek na szeliniaka sosnowca, jesienne
poszukiwanie szkodników sosny. 1.2.7. Odnowienia pasów przeciwpożarowych- 16 godzin.
Poprawa pasów przeciwpożarowych pługiem leśnym lub brona talerzową usytuowanych
wzdłuż dróg publicznych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych zagrożonych
pożarem. 1.2.8. Inne prace wykonywane ciągnikiem związane z gospodarką leśną - 180
godzin. W razie potrzeby- ściąganie drzew z dróg publicznych ( wycinka przy drogach).
Ściąganie drzew niebezpiecznych ( zawieszonych i złamanych po złomach i wykrotach).
Podwóz drewna stosowego, przeciąganie drzew, ściąganie drzew pochylonych podczas ścinki
przy ochronie odnowień naturalnych i upraw z lat ubiegłych. 1.2.9. Melioracje agrotechniczne
- 3 ha. Wycinanie i usuwanie drzewek i krzewinek na powierzchniach przeznaczonych do
nasadzeń oraz ich spalenie. 1.2.10. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych
na całej powierzchni - rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych oraz krzewów, krzewinek i
drzewek przy pomocy rozdrabniania lub przez rozdrobnienie i wymieszanie z glebą do 10 cm
5 ha. Rozdrabnianie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek,
roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz pozostałości po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). W przypadku wykonywania
powyższych czynności pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości
większej niż 30cm. 1.2.11. Grodzenie drzewek w 3- paliki /1,5tys./ha/ z wyrobieniem palików
o długości 170 cm - 1 ha. Wykonanie palików i ogrodzenie sadzonek celem zabezpieczenia
przed uszkodzeniami ze strony jeleni i saren. 1.3. Prace dotyczące pozyskania drewna tj.
1.3.1. Surowiec tartaczny i stemple budowlane - 3 500 m3 1.3.2. Wałki opałowe i użytkowe 950 m3 Ścinka drzew, okrzesanie oraz wyrobienie drewna dłużycowego oraz wycięcie
wałków z drzew nie spełniających norm drewna wielkowymiarowego. 1.3.3.Żerdzie - 50 m3
1.3.4.Zrywka drewna - 2 000 m3. Wywiezienie drewna z miejsc trudno dostępnych oraz
zrywka drewna dla potrzeb kupującego. 1.4. UWAGA: W trakcie roku z prac mogą być
wyłączone: pielęgnacja upraw leśnych oraz czyszczenie wczesne. 1.5. Zamawiający
przewiduje zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia. Opis możliwych zmian zawarty jest
w niniejszym dziale ust. 11. Wszelkie takie zostaną wprowadzone do zamówienia aneksem do
umowy. W szczególności może to dotyczyć przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych (obfite opady śniegu, okiść, wichury) powodujących powstanie
śniegołomów, śniegowałów, złomów i wykrotów, jak również odrębnych wycinek. 2.

Warunki wykonania usługi : 2.1. Wykonanie i finansowanie zadania będzie następowało
sukcesywnie w trakcie okresu jego realizacji. Odbiór jakościowy i ilościowy prac
dokonywany będzie przez Zamawiającego na druku "protokół odbioru robót". 2.2. Realizacja
zamówienia nie może powodować uszkodzeń drzew stojących. Wykonawca jest zobowiązany
do utrzymania porządku i nie zaśmiecania powierzchni na której wykonywana jest usługa
oraz przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i następnymi Kodeksu pracy. 2.3.
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
uregulowaniami, w tym w szczególności: - " Zasady hodowli lasu" - wprowadzone
zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
- "Instrukcja ochrony lasu"- wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r., - "Instrukcja ochrony przeciwpożarowej
lasów" - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 21 listopada 2011 r., - " Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac zakresu gospodarki leśnej" - wprowadzona zarządzeniem Nr 36
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia listopada 2012 r., (
obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. ), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac
z zakresu gospodarki leśnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 ), - Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów ( Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zmian. ), - używanie maszyn i
urządzeń technicznych posiadających wymagane prawem wymagania techniczne, wyposażenie drwali - operatorów pilarek spalinowych w pełny zakres środków ochrony
osobistej, 2.4. Stosowanie olejów biodegradowalnych do smarowania łańcuchów pilarek
tnących o biodegradalności nie gorszej niż 60%. 2.4.1. Wymagane jest określenie
biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR
440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F ustalająca metody badań zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
2.4.2. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach
łańcuchowych będzie przewidywana masa pozyskania w m3 drewna, - przy użyciu pilarki

wynosi 0,05 litra 2.4.3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie
przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z "Kartą charakterystyki preparatu
niebezpiecznego" potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie
do ilości m3 pozyskanego drewna. 2.4.4. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji
olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie
udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do
przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją: Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% - Wykonawca,
jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań 2.5. Pracochłonność przy
wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu określa się w oparciu o Katalog norm czasu dla
prac leśnych / Zarządzenie Nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21 listopada 2003 r. w sprawie
wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych OR-181-1/03 2.6. Prace wykonywane
będą na terenie obszarów leśnych Gminy Kuryłówka. 2.7. Wykonawca będzie zobowiązany
do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału
powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej
(śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 2.8. Czas reakcji na
zgłoszenie na zgłoszenie Zamawiającego o niezbędności podjęcia zadań ujętych w warunkach
umowy dla każdego z jej elementu nie może przekroczyć 3 dni. Zgłoszenie może być
dokonane w każdej z form: pisemnie; telefonicznie; faksem lub pocztą e-mail.

II.5) Główny kod CPV: 77210000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211000-2
77211500-7
77211600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiące nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu podobnego
rodzaju zamówień związanych z usługami w zakresie gospodarki leśnej. Związane to może
być: a) w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (obfite opady
śniegu, okiść, wichury) powodujących powstanie śniegołomów, śniegowałów, złomów i
wykrotów. b) dokonania odrębnych zamówień na wykonanie wycinki drzew w
zadrzewieniach na terenie gminy Kuryłówka.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zamawiający,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuje, że: 1. W celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i
zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka - znak sprawy: [IN.271.61.2.2019], prowadzonego w

trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO; 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Kuryłówka
Kuryłówka 527 37-303 Kuryłówka 527 Tel.: 017 2438010 Faks: 017 2438010 e-mail:
sekretariat@kurylowka.pl. 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kuryłówka
jest Pani Agnieszka Kuczek, kontakt: (17) 243 80 10; rada@kurylowka.pl 4. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Prace z zakresu gospodarki leśnej
w roku 2019 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada
Pani/Pan: " na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; " na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników; " na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; " prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: " w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; " prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; " na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. Zamawiający
dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie
zawarte w oświadczeniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W
zakresie spełnienia wymogów sytuacji ekonomicznej lub finansowej 1. Zamawiający wymaga
aby Wykonawca posiadał opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
dzień składania ofert. Wymagana suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 100 tys.
zł. Okres ważności polisy - od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia obowiązywania
gwarancji. W przypadku Polisy z datą ważności krótszą np. rok; Wykonawca dołącza
oświadczenie, iż zobowiązuje się do przedłużenia ważności Polisy na niezbędną wymaganą
kwotę przed upływem terminu jej wygaśnięcia stosownie do warunków wymaganych w
postępowaniu (oświadczenie przed podpisaniem umowy). 2. Wykonawca posiada o

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W
zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej 1. W ciągu ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca realizował co
najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego
przetargu, przy czym przez "podobny charakter usług" należy rozumieć usługę z zakresu
pozyskiwania drewna za kwotę minimum 50 tys. dla jednego Zamawiającego. 2.
Dysponowanie osobami: a) Dysponowanie jedną osobą z zaświadczeniem o odbyciu z
wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki (§21 rozp.
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej). Osoba na którą powołuje się Wykonawca musi spełniać
wymogi zatrudnienia na umowę o pracę lub być podwykonawcą z zastrzeżeniem warunków
samozatrudnienia. b) Dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
ciągnikiem. Osoba na którą powołuje się Wykonawca musi spełniać wymogi zatrudnienia na
umowę o pracę lub być podwykonawcą z zastrzeżeniem warunków samozatrudnienia. 3.
Propozycja terminowego zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu zgodnie z opisem
warunku, w tym minimum: łańcuchowa pilarka spalinowa; ciągnik do zrywki drewna
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe: (punkty zgodnie z formatowaniem siwz) 1.2. Warunki udziału w
postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się z zamówienie. 1.2.1. Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
ze wskazaniem zakresu podejmowania zobowiązań w imieniu wszystkich. 1.2.3. Wykonawcy
składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.2.4. Brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp, powinien spełnić każdy z Wykonawców. 1.2.5. Wykluczenie
Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 1.3.
Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów 1.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1)
1.3.2. W wypadku zastosowania zapisów pkt. 1.3.1, Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3.3.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1.4 niniejszej SIWZ.
1.3.4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na potencjale innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać potwierdzeń, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Z zobowiązania
lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać spełnienie warunków. 1.3.5. Jeżeli zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. 1.3.6. W
przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.3.1. podmiot ma obowiązek
wykonywania zakresu którego wskazane zdolności dotyczą, przy czym w tym wypadku
zastosowanie mają warunki SIWZ dotyczące podwykonawców. 1.3.7. Wykonawca, który nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp zostanie
wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt .1.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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 ustawy Pzp. 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).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z opisem siwz (zał 1 karta 1/3) zgodnie z opisem siwz (zał 1 karta 3/3) Wykonawca,
który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub powołuje się
na zasoby innych podmiotów, wypełnia również odpowiednio części oświadczenia dotyczące
podwykonawców lub tych podmiotów (załączniki 1a (2/3) i (3/3)). W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
należy przedłożyć Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których
Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (zał. 1a - składany wraz z ofertą) 1. Pełnomocnictwo dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego
ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 2.
pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest
pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. W przypadku wnoszenia wspólnej
oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów
gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i

oświadczenia wymienione w warunkach zadania b) musi być podpisana w taki sposób, by
zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako
odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym
przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Uwaga: Kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku spółek zastosowanie ma
również art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 505 ze zm.), a odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi z chwilą
podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi również umowę
regulującą współpracę pomiędzy wspólnie działającymi Wykonawcami. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów

ich ważności. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, należy przedłożyć Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub
sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (zał. 1a - składany wraz z ofertą) 1. Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany
jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego
posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub
oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, które zawarto w załączniku nr 1b. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium do dnia składania
ofert w wysokości: 8.000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców 0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
aspekty środowiskowe 20,00
samodzielna realizacja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we
wzorze umowy, będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(wg wzoru umowy zamieszczonego w Dziale IV niniejszej SIWZ ), 2 Zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można
było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień
umowy. Mogą być to być sytuacje opisane w ust. 11 działu II SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

