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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156776-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Mircze: Usługi leśnictwa
2022/S 060-156776
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mircze
Adres pocztowy: ul. Hrubieszowska 55
Miejscowość: Mircze
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Krupa
E-mail: krzysztof.krupa@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 846519002
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lublin.lasy.gov.pl/mircze
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne2
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: PGL Lasy Państwowe

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwach Witków i Telatyn w
roku 2022
Numer referencyjny: ZG.270.8.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w Nadleśnictwie
Mircze w leśnictwach Witków i Telatyn. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia
został podzielony na 5 (pięć) części. Prace dotyczą: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu i
selekcji drzew leśnych, zbioru nasion, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji i utrzymania szlaków związanych
technologicznie z wykonanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 373 743.10 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Witków
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lasy leśnictwa Witków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace dotyczące pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, a także
konserwacji i utrzymania szlaków związanych technologicznie z wykonywanymi pracami podczas pozyskania
i zrywki drewna do wykonania w 2022 roku. Wartość zamówienia podstawowego (bez zamówień o których
mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP i maksymalnej wartości oraz kwota bez redukcji, a także bez materiałów
dostarczonych przez zamawiającego) została wyszacowana na kwotę 505 096,04 PLN. Zamawiający
informuje,że w niniejszym zamówieniu przewidziano realizację zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7
PZP, w
terminie 3 lata od realizacji zamówienia podstawowego, jednak w wymienionej kwocie ich nie uwzględniono.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 505 096.04 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% maksymalnej wartości
zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że zwiększenie
rozmiaru zadań nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia, którą ustala się
w wysokości 120% ceny oferowanej. Środki finansowe będą ponadplanowych przychodów uzyskanych ze
sprzedaży drewna. Z powodu czynników gospodarczych, a głównie koniunktury rynkowej, może nastąpić
również redukcja zamówienia. Zamawiający przewiduje, możliwość redukcji podstawowej wartości przedmiotu
zamówienia o 30%

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 pkt 1 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podstawą obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia (w pkt II.1.5) jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez
instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamawiania wyraźnie określonych w
dokumentach zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Telatyn - pozyskanie drewna w części zachodniej leśnictwa Telatyn
Część nr: 6.1.1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lasy leśnictwa Telatyn
II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace dotyczące pozyskania i zrywki drewna, także konserwacji i utrzymania szlaków związanych
technologicznie z wykonywanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna do wykonania w 2022 roku. .
Wartość zamówienia podstawowego (bez zamówień o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP i maksymalnej
wartości oraz kwota bez redukcji, a także bez materiałów dostarczonych przez zamawiającego) została
wyszacowana na kwotę 313 449,08 PLN. Zamawiający informuje,że w niniejszym zamówieniu przewidziano
realizację zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP, w
terminie 3 lata od realizacji zamówienia podstawowego, jednak w wymienionej kwocie ich nie uwzględniono.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 313 449.08 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% maksymalnej wartości
zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że zwiększenie
rozmiaru zadań nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia, którą ustala się
w wysokości 120% ceny oferowanej. Środki finansowe będą ponadplanowych przychodów uzyskanych ze
sprzedaży drewna. Z powodu czynników gospodarczych, a głównie koniunktury rynkowej, może nastąpić
również redukcja zamówienia. Zamawiający przewiduje, możliwość redukcji podstawowej wartości przedmiotu
zamówienia o 30%

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 pkt 1 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podstawą obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia (w pkt II.1.5) jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez
instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamawiania wyraźnie określonych w
dokumentach zamówienia.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Telatyn - pozyskanie drewna w części wschodniej leśnictwa Telatyn
Część nr: 6.1.2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lasy leśnictwa Telatyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace dotyczące pozyskania i zrywki drewna, także konserwacji i utrzymania szlaków związanych
technologicznie z wykonywanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna do wykonania w 2022 roku.
Wartość zamówienia podstawowego (bez zamówień o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP i maksymalnej
wartości oraz kwota bez redukcji, a także bez materiałów dostarczonych przez zamawiającego) została
wyszacowana na kwotę 300 703,90 PLN. Zamawiający informuje,że w niniejszym zamówieniu przewidziano
realizację zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP, w
terminie 3 lata od realizacji zamówienia podstawowego, jednak w wymienionej kwocie ich nie uwzględniono.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 703.90 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% maksymalnej wartości
zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że zwiększenie
rozmiaru zadań nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia, którą ustala się
w wysokości 120% ceny oferowanej. Środki finansowe będą ponadplanowych przychodów uzyskanych ze
sprzedaży drewna. Z powodu czynników gospodarczych, a głównie koniunktury rynkowej, może nastąpić
również redukcja zamówienia. Zamawiający przewiduje, możliwość redukcji podstawowej wartości przedmiotu
zamówienia o 30%
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 pkt 1 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podstawą obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia (w pkt II.1.5) jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez
instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamawiania wyraźnie określonych w
dokumentach zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Telatyn - zagospodarowanie lasu
Część nr: 6.2.1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lasy leśnictwa Telatyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace dotyczące hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej do wykonania w 2022 roku. Wartość
zamówienia podstawowego (bez zamówień o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP i maksymalnej wartości
oraz kwota bez redukcji, a także bez materiałów dostarczonych przez zamawiającego) została wyszacowana na
kwotę 187 315,08 PLN. Zamawiający informuje,że w niniejszym zamówieniu przewidziano realizację zamówień,
o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP, w
terminie 3 lata od realizacji zamówienia podstawowego, jednak w wymienionej kwocie ich nie uwzględniono.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 187 315.08 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% maksymalnej wartości
zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że zwiększenie
rozmiaru zadań nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia, którą ustala się
w wysokości 120% ceny oferowanej. Środki finansowe będą ponadplanowych przychodów uzyskanych ze
sprzedaży drewna. Z powodu czynników gospodarczych, a głównie koniunktury rynkowej, może nastąpić
również redukcja zamówienia. Zamawiający przewiduje, możliwość redukcji podstawowej wartości przedmiotu
zamówienia o 30%

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 pkt 1 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podstawą obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia (w pkt II.1.5) jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez
instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamawiania wyraźnie określonych w
dokumentach zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Telatyn - pielęgnacje lasu
Część nr: 6.2.2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lasy leśnictwa Telatyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Prace dotyczące pielęgnacji lasu do wykonania w 2022 roku. Wartość zamówienia podstawowego (bez
zamówień o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP i maksymalnej wartości oraz kwota bez redukcji, a
także bez materiałów dostarczonych przez zamawiającego) została wyszacowana na kwotę 67 179,00 PLN.
Zamawiający informuje,że w niniejszym zamówieniu przewidziano realizację zamówień, o których mowa w art.
214 ust.1 pkt 7 PZP, w
terminie 3 lata od realizacji zamówienia podstawowego, jednak w wymienionej kwocie ich nie uwzględniono.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 67 179.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% maksymalnej wartości
zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący
czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że zwiększenie
rozmiaru zadań nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia, którą ustala się
w wysokości 120% ceny oferowanej. Środki finansowe będą ponadplanowych przychodów uzyskanych ze
sprzedaży drewna. Z powodu czynników gospodarczych, a głównie koniunktury rynkowej, może nastąpić
również redukcja zamówienia. Zamawiający przewiduje, możliwość redukcji podstawowej wartości przedmiotu
zamówienia o 30%

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 5 pkt 1 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podstawą obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia (w pkt II.1.5) jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez
instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamawiania wyraźnie określonych w
dokumentach zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za przestępstwo - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;2) art. 108 ust. 1 pkt
2) PZP Zamawiający wykluczy 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 art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok
sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na
podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w
art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu 5 42 100 zł
II) dla Pakietu 6.1.1 26 120 zł
I) dla Pakietu 6.1.2 25 060 zł
I) dla Pakietu 6.2.1 15 600zł
II) dla Pakietu 6.2.2 5 600 zł

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
I) dla Pakietu 5
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i
pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 390 000 zł brutto.
II) dla Pakietu 6.1.1
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i
pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 225 000 zł brutto.
III) dla Pakietu 6.1.2
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę ) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i
pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 225 000 zł brutto.
IV) dla Pakietu 6.2.1
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, na kwotę nie
mniejszą niż 152 000 zł brutto.
V) dla Pakietu 6.2.2
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu pielęgnowania lasu, na kwotę nie
mniejszą niż 55 000 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietu 5:
a) co najmniej 1 pilarz na każdy 2 500m3, dotyczy prac przy pozyskaniu drewna,
b) co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego ( ewentualnie forwardera) lub ciągnika przystosowanego do zrywki
drewna - 1 ciągnik na każde 2,5 tyś m3 drewna planowanego do zrywki drewna wielkowymiarowego. Za ciągnik
przystosowany do zrywki stosowego drewna uważa się ciągnik zagregowany z przyczepą samo załadowczą
wyposażoną w urządzenie dźwigowe lub żuraw z głowicą służący do załadunku drewna.,
c) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ, pługofrezarkę lub frez glebowy przeznaczony do
przygotowania gleby pod odnowienia lub zalesienia.
II) dla Pakietu 6.1.1 i 6.1.2
a) co najmniej 1 pilarz na każdy 2 500m3, dotyczy prac przy pozyskaniu drewna,
b) co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego ( ewentualnie forwardera) lub ciągnika przystosowanego do zrywki
drewna - 1 ciągnik na każde 2,5 tyś m3 drewna planowanego do zrywki drewna wielkowymiarowego. Za ciągnik
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przystosowany do zrywki stosowego drewna uważa się ciągnik zagregowany z przyczepą samo załadowczą
wyposażoną w urządzenie dźwigowe lub żuraw z głowicą służący do załadunku drewna.,
III) dla Pakietu 6.2.1
a) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ, pługofrezarkę lub frez glebowy przeznaczony do
przygotowania gleby pod odnowienia lub zalesienia.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietu 5, 6.1.1, 6.1.2:
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)
dla Pakietu 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1:
a) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemi
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 200 000 zł dla każdego
podmiotu. Kopię polisy ubezpieczeniowej, obejmującej okres wykonywania umowy, wykonawca przedstawi
zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art 66b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 035-089005
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Nadleśnictwa Mircze, świetlica Zamawiającego

12 / 14

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 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, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę
wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 z późn. zm.)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a;
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 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, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 z późn. zm.).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2022
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