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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Nazwa zamówienia

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach:
Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce oraz usługi szkółkarskie w
Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 roku
Rodzaj zamówienia
Usługi

I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa zamawiającego
LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SGGW w ROGOWIE
ul. AKADEMICKA 20
Kod pocztowy, miejscowość, województwo
95-063 ROGÓW
Telefon, telefaks
46 874 90 31 fax 46 874 90 08
Adres internetowy www.lzdrogow.sggw.pl

mail - sekretariat@lzd.sggw.pl

1

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej
niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia
„Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów,
Lipce, oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 roku”.
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”)
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej i prac
szkółkarskich - pielenie, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rogów w 2018 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna i prac szkółkarskich – pilenie, wynikające załącznika nr 3a, 3b, 3c i 3d do SIWZ.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis
technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,
zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3a, 3b, 3c, 3d i 3e do SIWZ. Zakresy prac zestawione w załącznikach
nr 3a, 3b, 3c, 3d mają charakter szacunkowy.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Rogów Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Realizacja
poszczególnych pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw-właściwych dla danego Pakietu.
Lokalizacje (adresy leśne), na których jest wstępnie planowana realizacja poszczególnych prac wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach nr 3a, 3b, 3c i 3d do SIWZ. Lokalizacje (adresy
leśne) na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, ze
zawsze będzie się odbywała w obszarze danego pakietu.
3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również
wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot
zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia
podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako
zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach
wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla
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prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru
niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić
również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji
odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego oraz pieleniu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
77 20 00 00 –2
77 21 00 00 – 5
77 21 12 00 – 4
77 21 14 00 – 6
77 21 15 00 – 7
77 21 16 00 – 8
77 23 00 00 – 1
77 23 10 00 – 8
77 21 10 00-2
77 21 11 00-3
77 23 12 00-0
77 23 16 00 - 4
75 25 11 20 - 0

Usługi leśnictwa
Usługi pozyskania drewna
Transport dłużyc na terenie lasu
Usługi wycinania drzew
Usługi pielęgnacji drzew
Sadzenie drzew
Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Usługi gospodarki leśnej
Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Usługi cięcia drewna
Usługi zwalczania szkodników leśnych
Usługi zalesiania
Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

6. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U.: z 2016 r. poz. 2041 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
1203 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 450),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych
(Dz. U. Nr 99, poz. 896),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193, poz. 1890),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191
poz. 1596 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w
sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz.
39),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy
stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625 z późn. zm.),
- 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. Nr 161, poz. 1141),
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- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r.
poz. 760),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 924)
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej
wymienionych dokumentów:
- „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 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” –
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego LP z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
- zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania
drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. spr.
OR.5113.1.2016),
3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących norm:
Normy na surowiec drzewny:
- PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole,
- PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie ( z zastrzeżeniem że nie
dopuszcza się w jednym stosie danego gatunku układania drewna innego gatunku i rodzaju ),
- PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,
- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania,
- PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe, Wspólne wymagania i badania
- PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady,
- PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.
Dokumenty wskazane w pkt 1 – 3 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/normy.
7. W stosunku do Pakietu nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem
Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez
Przedstawicieli Zamawiającego. Treść zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (zał. Nr 5 SIWZ)
9. 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.)
10. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w
eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach
eksploatowanych na terenie lasów.
11. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca
będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane
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jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu komisji (WE) NR
440/2008 z dnia 30.05.2008 roku 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
stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
12. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do
smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie przewidywana
masa pozyskania w m³ wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu poniższych norm:
- przy użyciu pilarki wynosi 0.05 na 1 m³ pozyskiwanego drewna,
- przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m³ pozyskiwanego drewna. 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. 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% według metodyki badań w/w,
- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań w/w.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania zasad określonych w etykiecie środka - repelentu
stosowanego do zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem przez jeleniowate.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na
powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne) itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa
lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych
urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie,
naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez
pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i
mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo na maty pochłaniające paliwo i olej).
15. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem
wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego
oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące: pozyskanie,
zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją BHP
wskazaną w pkt. 6.2). lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym
Przedstawicielem Zamawiającego.
16. Wykonawca może powierzyć realizację elementów(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W
przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w
umowie.

IV.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych

NIE

TAK

Oznaczenie części zamówienia
Pakiet nr 1. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Jasień.
1. Krótki opis części zamówienia:
Usługi w w/w leśnictwie z zakresu pozyskania i zrywki, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony lasu i ochrony przyrody oraz utrzymania dróg leśnych (szczegółowy opis w zał. Nr 3a do SIWZ)
2. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia.
Leśnictwo Jasień
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 Nadleśnictwo Rogów
Pakiet nr 2. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Strzelna
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1. Krótki opis części zamówienia
Usługi w w/w leśnictwie z zakresu pozyskania i zrywki, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
lasu i ochrony przyrody oraz utrzymania dróg leśnych (szczegółowy opis w zał. Nr 3b do SIWZ)
2. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia.
Leśnictwo Strzelna
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 Nadleśnictwo Rogów
*Oznaczenie części zamówienia:
Pakiet nr 3. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Głuchów
1. Krótki opis części zamówienia
Usługi w w/w leśnictwie z zakresu pozyskania i zrywki, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
lasu i ochrony przyrody oraz utrzymania dróg leśnych (szczegółowy opis w zał. Nr 3c do SIWZ)
2. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:
Leśnictwo Głuchów
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 Nadleśnictwo Rogów
*Oznaczenie części zamówienia:
Pakiet nr 4. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Lipce
1. Krótki opis części zamówienia:
Usługi w w/w leśnictwie z zakresu pozyskania i zrywki, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
lasu i ochrony przyrody oraz utrzymania dróg leśnych (szczegółowy opis w zał. Nr 3d do SIWZ).
2. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia
Leśnictwo Lipce
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 Nadleśnictwo Rogów
Pakiet nr 5. Usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim
1. Krótki opis części zamówienia:
Usługi polegające na ręcznym pieleniu sadzonek liściastych i iglastych w rzędach lub pasach wraz z
wyniesieniem i składowaniem chwastów na pasach poprzecznych na powierzchni 200 arów. Gleba ciężka,
powierzchnia zazieleniona/lekko zadarniona.
2. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 – Gospodarstwo
Szkółkarskie
Inne informacje dot. części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, większą lub całą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi
obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
V.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA
POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB
ROBÓT
BUDOWLANYCH ALBO
DODATKOWYCH DOSTAWACH

Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
NIE

TAK
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VI.

INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

1. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

TAK

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania
Pakiety od 1 do 4: od dnia podpisania umowy do 31-12-2018 r.;
pakiet 5: 01-04-2018 r. do 30-09-2018 r.

2. Inne informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia: Terminy wykonania poszczególnych prac w
każdym z pakietów będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.
VIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki dotyczące:
a. 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.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do
sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:





dla Pakietu 1 – 60 000,00 zł
dla Pakietu 2 – 50 000,00 zł
dla Pakietu 3 – 50 000,00 zł
dla Pakietu 4 – 35 000,00 zł
c. zdolności technicznej lub zawodowej:

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):
 dla Pakietu 1
zrealizował lub realizuje (będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1
usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu , zrywki i pozyskania
drewna na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł brutto,


dla Pakietu 2
zrealizował lub realizuje (będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1
usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu , zrywki i pozyskania
drewna na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto,



dla Pakietu 3
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zrealizował lub realizuje (będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1
usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu , zrywki i pozyskania
drewna na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto,


dla Pakietu 4
zrealizował lub realizuje (będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1
usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu , zrywki i pozyskania
drewna na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto,

 dla Pakietu 5
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu
W zakresie potencjału technicznego warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje:
- dla każdego z Pakietów - 1, 2, 3, 4: co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego specjalistycznego lub
rolniczego przystosowanego do zrywki drewna długiego, co najmniej 1 pilarką na 1500 m3 przy
pozyskaniu drewna, co najmniej 1 przyczepą samozaładowczą lub forwarderem do zrywki drewna na 2500
m3, co najmniej - 1 wykaszarką na 20 ha pielęgnacji
- dla Pakietu 5
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu
W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek ten zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- dla każdego z Pakietów - 1, 2, 3 i 4
co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 roku 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 o
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
- dla Pakietu 5
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu

3. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów 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, ani tych samych
środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 3, została wybrana, zamawiający może żądać
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę.

przed

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych
oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej
zwanej „ustawą”) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126).
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6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w
postępowaniu określonych w pkt 1.2) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu do oferty należy załączyć:
wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz
art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” – załącznik nr 4 SIWZ.
Wypełniając „jednolity dokument”, Zamawiający zaleca kierowanie się wskazówkami zawartymi w
instrukcji wypełniania „jednolitego dokumentu dostępnej na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf

2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3-5 niniejszej SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej, złożą:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
4.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej złożą:
a) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
w/w zdolności w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje
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 w postępowaniu,
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 24 ust 1, ust 5, Zamawiający może żądać na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej
następujących dokumentów:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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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;
c) 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;
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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
e) 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;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć́ wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź́ informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy;
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
tym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
zdania pierwszego stosuje się.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1
powyżej, składa dokument, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 7 zdanie
pierwsze stosuje się.
9. 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.
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10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień
zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust. 5.
13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu
pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
16. W przypadku gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej
należy wskazać te bazy danych w sposób umożliwiający samodzielne pobranie tych dokumentów przez
Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wskazać kiedy (w jakim terminie) i w jakim celu
zostały złożone Zamawiającemu.
17. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
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uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
X.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:
pisemnie, na poniższy adres:
Nazwa zamawiającego
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny
Adres
ul. Akademicka 20,
Kod pocztowy, miejscowość, województwo
95-063 Rogów, woj. łódzkie
faksem, na nr 46 874 90 08
drogą elektroniczną na adres:
grzegorz_wasilewski@lzd.sggw.pl
rafal_baraniak@lzd.sggw.pl
joanna_kowalska@lzd.sggw.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XI.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych –
mgr inż. Grzegorz Wasilewski – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Rogów
mgr inż. Rafał Baraniak – Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Rogów
w sprawach treści SIWZ – Joanna Kowalska – specjalista ds. administracyjnych
2. Miejsce i czas kontaktowania się z osobami uprawnionymi:
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20
od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 15.00
tel. (46) 874 90 31 w 43; 874 80 48
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:
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Pakiet nr 1 - 9 000,00 zł
Pakiet nr 2 - 8 000,00 zł
Pakiet nr 3 - 8 000,00 zł
Pakiet nr 4 - 6 000,00 zł
Pakiet nr 5 -

300,00 zł

2. Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego
(niedopuszczalna jest wpłata gotówkowa):
BANK PEKAO S.A. I O/BRZEZINY 25 1240 3334 1111 0000 2772 2815
4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:
Kasie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20,
a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającego potwierdzenie złożenia go w Kasie LZD w Rogowie lub
dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z opisem.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na
podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
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XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60
dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty
wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:
w formie pisemnej
2.Oferty można składać w odniesieniu do:
jednej części zamówienia,
kilku części zamówienia,
wszystkich części zamówienia.
3. Maksymalna liczba zadań, na które może zostać udzielone zamówienie temu samemu wykonawcy___
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

oferty w

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
7. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część
niejawną oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

8. Karty oferty należy opakować i opisać w następujący sposób:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
95-063 Rogów, ul. Akademicka 20
„Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na Usługi z zakresu gospodarki leśnej w
Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce
oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 roku”
Sprawa nr ZP B1/07/2017
Nie otwierać przed dniem 20-12-2017., godz. 10:30
NAZWA I ADRES WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ
Tel. kontaktowy: …………… fax: ……………………………[e-mail] ………………….…….
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8a. W przypadku otwarcia oferty przez pracownika zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert wskutek braku opisania koperty w sposób wskazany powyżej, oferta wykonawcy zostanie odesłana i
nie będzie brana pod uwagę jako złożona w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki
lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA”.
11. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego reprezentanta wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
12. Inne informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert:
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej w specyfikacji.
2) Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach wykonawca
złożyć do formatu A4.

powinien

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie –
arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone
w jedną całość inną techniką.
4) Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) powinny być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
6) Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek)
wchodzących w skład oferty.

7) Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika,
iż do
reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

8) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta wykonawcy przez osoby
do tego umocowane.

9) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej w specyfikacji, wskazane jako obligatoryjne do złożenia,
powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez
wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą specyfikacją formie.

10) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian
ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków)
oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób.
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za wyjątkiem miejsc

11) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

12) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszych istotnych warunków zamówienia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
13. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy;
2) Kosztorys ofertowy;
3) Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
4) Potwierdzenie wpłaty wadium;
5) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) 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 przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
dodatkowo na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp:
ł) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);
m) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
n) 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;
o) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
p) 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;
r) 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.
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2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w:
Budynku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20 – pokój nr 18 Sekretariat LZD
w terminie: 20.12.2017 r. do godziny 10:00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferty zostaną otwarte w:
Budynku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20
Sala Wykładowa - parter
w dniu upływu terminu składania ofert tj. 20.12.2017 r. o godzinie 10:30 .
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu na wniesienie odwołania .
5.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ,
oferta Wykonawcy, która nie została przekazana we właściwe miejsce składania ofert, przed upływem
terminu ich składania, zostanie odesłana i nie będzie brana pod uwagę jako złożona w przedmiotowym
postępowaniu.
6.
Otwarcie ofert
Otwarcie ofert jest jawne i będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz
policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia
opakowań. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy, oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej wskazanej w pkt I SIWZ
7.
Zamawiający informuje, że udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, na zasadach
określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1128).

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić
wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym
SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
4.

W
cenie
oferty
uwzględnia
się
zysk
Wykonawcy
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
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wszystkie
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5. Cena oferty stanowić będzie:
cenę całkowitą podaną w ofercie.
6. Cena oferty obliczona będzie przy uwzględnieniu następujących składników (załączony kosztorys ofertowy
załącznik. Nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ - wybrać w zależności od Pakietu).
7. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:
umowne.
8. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma
zostać wykonany zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.
9.Wartości określone w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
nie dotyczy
1. Cenę oferty należy wyrazić:
w złotych polskich,
2. Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN
XIX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
w Pakiecie nr 1, 2, 3, 4
cena

– 60 %

aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia

– 20 %

samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 20 %
w Pakiecie nr 5
cena

– 60 %

aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia

– 40 %

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
b) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert


Kryterium ceny – KC – 60%
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Zasady oceny kryterium "Cena"
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
najniższa oferowana cena
Liczba punktów = --------------------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty
Pi (KC) = (Cmin / Ci) • Max (C)
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

-

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";



Kryterium - aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia

Zasady oceny kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia”
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot.
Pakietu nr 1, 2, 3, 4 oraz z zakresu pielenia dot. Pakietu nr 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do wykonywania
czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot. Pakietu nr 1, 2, 3, 4 oraz z zakresu pielenia dot.
Pakietu nr 5 wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na
podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w formularzu oferty. Brak
wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu
poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach
niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który złoży takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.


Kryterium - samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

Zasady oceny kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia”
Oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę Zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych
elementów (części) zamówienia - w Pakiecie nr 1, 2, 3, 4 – pozyskanie drewna, samodzielnie przez
Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz
zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy. Wykonawca
zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji
kluczowych części zamówienia w formularzu oferty. W przypadku zadeklarowania takiego
zobowiązania otrzyma 20 pkt. Brak deklaracji o wykonaniu kluczowych elementów zamówienia
samodzielnie będzie ocenione 0 pkt.
Kryteria oceny są rozpatrywane oddzielnie dla każdego z Pakietów.
Kryterium

Cena netto KC
Aspekty społeczne realizacji przedmiotu
zamówienia
Samodzielna realizacja kluczowych elementów
(części) zamówienia

Znaczenie
procentowe
kryterium
Pakiet
Pakiet nr
nr 1,2,3,4
5
60%
60 %
20%

40 %

20%

-
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Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta
za kryterium
60 punktów (Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5)
20 punktów (Pakiet nr 1, 2, 3, 4)
40 punktów (Pakiet nr 5)
20 punktów (Pakiet nr 1, 2, 3, 4)

Punktacja końcowa oferty dla Pakietu nr 1, 2, 3, 4 będzie liczona według następującego wzoru:
P(i)=Pi(C) + Pi(AS) + Pi(SR)
gdzie :
P(i) – końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
Pi(C) – końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”Cena”
Pi(AS) - końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Aspekty społeczne realizacji
przedmiotu zamówienia”
Pi(SR) - końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych
elementów (części) zamówienia”
Punktacja końcowa oferty dla Pakietu nr 5 będzie liczona według następującego wzoru:
P(i)=Pi(C) +Pi(AS)
gdzie :
P(i) – końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
Pi(C) – końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”Cena”
Pi(AS) - końcowa ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Aspekty społeczne realizacji
przedmiotu zamówienia”
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie punktowej w w/w kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyskały w
ostatecznej ocenie punktowej taką samą liczbę punktów. Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
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przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Inne informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką
dla osób wskazanych w JEDZ;
polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego na
kwotę co najmniej:
dla Pakietu 1, 2, 3, 4

- 100 000,00 zł

umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na
pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, pieleniu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.).
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w
ofercie / maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy* dotyczy każdego Pakietu odpowiednio do wartości poszczególnego Pakietu

2. Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r.
275 z późn. zm.).
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe
zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. I O/BRZEZINY 25 1240 3334 1111 0000 2772 2815

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy
zdeponować w:
Kasie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka 20

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
XXII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
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1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiającym może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej zamieszcza tę informację na tej stronie.
XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w:
wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o
okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez
Zamawiającego w § 1 ust. 3 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności
uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.

2)

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w
przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
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b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi
środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących.
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w
środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w
sposób pierwotnie nią opisany.
3)

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia,
w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje
zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.

4)

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca
przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym
również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może
pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5)

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru
wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

6)

Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w
trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może
spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

7)

Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a)

wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

b)

rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia
zmiany.
3. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z
zastrzeżeniem ust. 2 ustawy.
TAK

NIE

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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7.

8.

9.
10.

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony
prawnej” ustawy.

Załączniki do niniejszej SIWZ:
1, 1a- wzór formularza ofertowego,
2a, 2b, 2c, 2d, 2e - kosztorysy ofertowe
3a, 3b, 3c, 3d - opis przedmiotu zamówienia
3e – słownik czynności
4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
5 – wzór umowy
6 – oświadczenie grupa kapitałowa
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