Nadleśnictwo Trzebież

Zalesie, 08.11.2019
Zn. spr.: SA.270.3.1.2019

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Trzebież w roku 2020"

Zamawiający- Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebież działając na podstawie art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn.zm.) - dalej
„PZP”, zorganizował w dniu 7.11.2019 r. o godzinie 1000 spotkanie z Wykonawcami w siedzibie
Nadleśnictwa Trzebież, sala narad, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji
Istotnych

Warunków

Zamówienia-

dalej

„SIWZ”

w

przedmiotowym

postępowaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 3a „PZP”, Zamawiający przedstawia poniżej zgłoszone na zebraniu
pytania o wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie:
Pytanie nr 1: Czy wykazanie doświadczenia Wykonawcy w ramach kilku umów będzie
spełniało warunek udziału w postępowaniu?
Odpowiedź: Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
zrealizował
lub realizuje (przy czym będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)
co najmniej 1 usługę na łączną kwotę nie mniejszą niż (…), w związku z tym jeżeli
Wykonawca wykaże się doświadczeniem (w pełnym zakresie) 1 umową lub 2,3,4 umowami
na łączną kwotę nie mniejszą niż (…) Zamawiający uzna warunek za spełniony.
Przykładowo:
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)
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polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania
drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 400 000 zł brutto.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli np.:
1. Wykonawca ma 1 umowę = 2 400 000 zł
2. Wykonawca ma 2 umowy tj. 1 000 000 zł oraz 1 400 000 zł, ect.
W sytuacji ubiegania się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów Wykonawca nie może
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego
doświadczenia w więcej niż jednym Pakiecie.
W trakcie spotkania Zamawiający zwrócił uwagę, iż z dniem 18 października 2018 r.
zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy, w myśl których, przy udzielaniu zamówień
publicznych o wartości równej kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 „PZP” lub je przekraczającej mają zastosowanie regulacje związane z tzw. „pełną
elektronizacją”.

Zamawiający omówił najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem

postępowania
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, form składania dokumentów i oświadczeń
w niniejszym postępowaniu. Wykonawcy zostali poinformowani o konieczności złożenia,
pod rygorem nieważności, dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w szczególności:
1. Oferta,
2. Kosztorys ofertowy,
3. JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy,
4. JEDZ dla każdego z podmiotu trzeciego- jeżeli dotyczy,
5. JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (w sytuacji kiedy
Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostaje złożona przez pełnomocnika
(jeżeli dotyczy),
8. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający

zarekomendował

Wykonawcą,

aby

zapoznali

się

z

filmami

instruktażowymi dot. miniPortalu- udostępnionymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych. Zamawiający przekazał Wykonawcom materiał pomocniczy – „Przykładowe
zestawienie dokumentów składanych w postępowaniu na wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej prowadzonym w pełnej elektronizacji”.
Tomasz Kulesza
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/
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