Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Termin składania ofert: dnia 05.12.2014 r. godzina 8:45
Termin otwarcia ofert: dnia 05.12.2014 r. godzina 9:00

Znak sprawy: ZG-2710-3/14
Uwaga: w korespondencji do Zmawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Dworcowa nr 50, 77-320 Przechlewo
tel.: +48 59-833-43-71, fax: +48 59-833-44-72, e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,, ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU”

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
adres: ul. Dworcowa 50; 77- 320 Przechlewo
tel. +48-59-83-34-371
fax: +48-59-83-34-472
NIP 843-000-30-57
e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
strona internetowa:
http://www.niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl/
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady

godziny urzędowania: 7:00 - 15:00 (w dni robocze)
zwany dalej „Zamawiającym”

zaprasza do złożenia ofert(y)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10. ust. 1; art. 39-46 i
następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony
(Dz. U. 2014 poz.1232 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą pzp, o wartości szacunkowej
powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. 130 000 euro na:
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Zamawiający na podstawie art. 5 ust.1 ustawy pzp nie będzie stosował w niniejszym
postępowaniu przepisów dotyczących terminów składania ofert, zakazu ustalania kryteriów oceny
ofert na podstawie właściwości wykonawców.
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy pzp, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwane dalej „SIWZ”, a w sprawach nieuregulowanych ustawą
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia o przetargu:
1. Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 13.11.2014 r.
2. Ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego (po opublikowaniu w pkt. 1)
http://www.niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl/
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady

3. oraz w siedzibie Zamawiającego na Tablicy ogłoszeń (po opublikowaniu w pkt. 1).

Przechlewo, dnia 13.11.2014 r.
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SPIS TREŚCI
1. Opis przedmiotu zamówienia. ________________________________________________4
2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków ________________________________________________________________8
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy_________________ 18
4. Wymagania dotyczące wadium ______________________________________________ 22
5. Opis sposobu przygotowania oferty____________________________________________24
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ______________________ 26
7. Opis sposobu obliczenia ceny _______________________________________________ 27
8. Miejsce i termin składania ofert ______________________________________________ 28
9. Otwarcie ofert____________________________________________________________ 28
10. Kryteria oceny ofert ______________________________________________________ 29
11. Badanie ofert ____________________________________________________________31
12. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. _______________ 33
13. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, istotne dla stron postanowienia__________ 34
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy _________________________________ 35
15. Termin związania ofertą ___________________________________________________ 35
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej ______________________________________ 35
17. Informacja o podwykonawcach_____________________________________________ 36
18. Informacja o formalnościach przed podpisaniem umowy__________________________ 37
19. Informacja na temat umów ramowych ________________________________________ 38
20. Informacja na temat aukcji elektronicznej _____________________________________ 38
21. Informacja na temat dynamicznego systemu zakupów____________________________38
22. Informacja dot. ofert równoważnych__________________________________________ 38
23. Zmiany treści specyfikacji __________________________________________________38
24. Pozostałe informacje ______________________________________________________39
25 . Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia _______________________ 39
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, opis prac
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie art. 24 ust. 1. i 2. Prawa zamówień publicznych
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych
Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
Załącznik Nr 7 – Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. posiadania wymaganych uprawnień
Załącznik Nr 9 – Wykaz urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 10 – Pisemne zobowiązania innego podmiotu
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik Nr 12 – Informacja o podwykonawcach
Załącznik Nr 13 – Wykaz podwykonawców zw. z art. 26 ust. 2b
Załącznik Nr 14 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik Nr 15 – Wzór umowy na dzierżawę nieruchomości
Załącznik Nr 16 – Wzór na dzierżawę maszyn i urządzeń
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1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług
leśnych w Nadleśnictwie Niedźwiady w 2015 roku z zakresu hodowli lasu, ochrony lasy,
ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania obiektów turystycznych, pozyskania i zrywki
drewna, zagospodarowania Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego oraz obsługi Punktu
Alarmowo-Dyspozycyjnego w Niedźwiadach.
Prace z hodowli lasu będą polegały między innymi na - sadzeniu sadzonek, przygotowaniu
gleby pod sadzenia, pielęgnowaniu upraw, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach
późnych, rozdrabnianiu pozostałości pozrębowych.
Prace z ochrony lasy będą polegały między innymi na - grodzeniu upraw, demontażu lub
remoncie grodzeń, wykładaniu pułapek feromonowych, smarowaniu pni preparatem
PgIBL, wywieszaniu skrzynek lęgowych, ochronie chemicznej lub mechanicznej przed
spałowaniem.
Prace z ochrony ppoż. będą polegały między innymi na - utrzymaniu istniejących punktów
czerpania wody, utrzymanie pasów ppoż., wywieszaniu tablic ppoż.
Prace z utrzymania obiektów turystycznych będą polegały między innymi na - pracach
ręcznych oraz ciągnikowych na obiektach turystycznych.
Prace z zagospodarowania Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego będą polegały
między innymi na - zbieraniu nasion, przygotowaniu gleby, pieleniu, wyorywaniu i
wyjmowaniu sadzonek, wykonywaniu oprysków chemicznych, rozrzucaniu kompostu.
Prace z obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Niedźwiadach – będą polegały
między innymi na pełnieniu dyżuru ze sprzętem ppoż., obserwacji terenów leśnych za
pomocą urządzeń telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego,
obsłudze automatycznego systemu wykrywania dymu w okresie od 15 marca do 15
października w dni zagrożenia pożarowego oraz prognozowaniu zagrożenia ppoż.

1.2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotu zamówienia:
CPV –
77200000-2: usługi leśnictwa,
77210000-5: usługi pozyskiwania drewna,
77211100-3: usługi cięcia drewna,
77211300-5: usługi selekcji drzew,
77211400-6: usługi wycinania drzew,
77211500-7: usługi pielęgnacji drzew,
77211600-8: sadzenie drzew,
77231000-8: usługi gospodarki leśnej,
77231200-0: usługi zwalczania szkodników leśnych;

1.3.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 niezależnych zadań częściowych – w tym
16 zadań częściowych odpowiada podziałowi administracyjnemu na leśnictwa, pozostałe
dwa zadania to Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie (GNS) oraz Punkt Alarmowo
Dyspozycyjny (PAD). Nazwy poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
Zadanie częściowe nr 1 –
Zadanie częściowe nr 2 –
Zadanie częściowe nr 3 –
Zadanie częściowe nr 4 –
Zadanie częściowe nr 5 –
Zadanie częściowe nr 6 –
Zadanie częściowe nr 7 –
Zadanie częściowe nr 8 –
Zadanie częściowe nr 9 –

Leśnictwo Stara Brda
Leśnictwo Pustowo
Leśnictwo Kamionka
Leśnictwo Żołna
Leśnictwo Nowa Brda
Leśnictwo Łabędzie Bagno
Leśnictwo Lipczynek
Leśnictwo Nowa Wieś
Leśnictwo Przechlewko
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Zadanie częściowe nr 10 – Leśnictwo Lisewo
Zadanie częściowe nr 11 – Leśnictwo Łękinia
Zadanie częściowe nr 12 – Leśnictwo Bielsko
Zadanie częściowe nr 13 – Leśnictwo Rudka
Zadanie częściowe nr 14 – Leśnictwo Knieja
Zadanie częściowe nr 15 – Leśnictwo Uroczysko
Zadanie częściowe nr 16 – Leśnictwo Głuszec
Zadanie częściowe nr 17 – Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie
Zadanie częściowe nr 18 – Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny
1.4.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren administrowany przez Nadleśnictwo
Niedźwiady, w tym realizacja zamówienia w poszczególnych zadaniach częściowych (116) będzie się odbywać w granicach administracyjnych leśnictw.

1.5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji, rodzaju
prac, wymaganych ilości określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zwany „opisem przedmiotu zamówienia”.

1.6.

Lokalizacja prac wyszczególniona w opisie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w
trakcie roku gospodarczego.

1.7.

Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa
atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane
dopuszczenia do obrotu gospodarczego, przeglądy techniczne w tym badania techniczne
Urzędu Dozoru Technicznego dla żurawi hydraulicznych.

1.8.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i
urządzeń, za wyjątkiem powierzonych przez Zamawiającego, wyszczególnionych w opisie
przedmiotu zamówienia.

1.9.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 ppkt c i d Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczące prac z pozyskania drewna tj. na
stanowisku drwal motorniczy. W związku z powyższym zastrzeżeniem Zamawiający
wymaga złożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z każdym pilarzem wykazanym w
ofercie w załączniku dotyczącym wykazu osób (wg wzoru załącznik nr 7 SIWZ).
Jednocześnie Zamawiający wprowadzi do umowy sankcje z tytułu niespełnienia wyżej
opisanego wymagania zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 14 SIWZ.

1.10. Dopuszcza się pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi, na pozycjach
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na tych pozycjach nie obowiązują
pracochłonności podane w opisie przedmiotu zamówienia.
1.11. Prace z pozyskania i zrywki drewna będą zlecane Wykonawcy proporcjonalnie do
zobowiązań Zamawiającego wobec odbiorców drewna, polegających na realizacji dostaw
surowca drzewnego.
1.12. Zamawiający wymaga od Wykonawców realizacji usług zgodnie z obowiązującymi w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe szczegółowymi uregulowaniami:
1)
„Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
2)
„Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

„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.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z
2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. 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. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z
dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków
operacyjnych w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinku.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
627 z pózn. zm.).
Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC.
(http://pl.fsc.org, http://www.pefc-polska.pl)
Opis technologiczny wykonania prac – przedstawionych w Załączniku Nr 1 SIWZ.
Treść powyższych dokumentów wymienionych w pkt. 1-11 dostępna jest w siedzibie
Zamawiającego.
NORMY I WARUNKI TECHNICZNE NA SUROWIEC DRZEWNY:
NORMY:
PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole,
PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie,
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.
WARUNKI TECHNICZNE:
Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014
roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
sklejkowe
Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013
roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
iglaste
Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013
roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
Zarządzenie nr 33 w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na
drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP
Zarządzenie nr 34 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków
technicznych na drewno użytkowe - S2B,
Zarządzenie nr 35 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków
technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO,
Warunki techniczne - Drewno średniowymiarowe na cele energetyczne - stanowiące
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 z dnia 5.04. 2011 roku,
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Ramowe warunki techniczne ustalone jako przykładowe Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
nr 29 z dnia 21.06.1993 roku:
Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,
Ramowe warunki techniczne na drewno łuszczarskie,
Ramowe warunki techniczne na słupy teletechniczne.
Wymienione normy są dostępne do wglądu w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych lub istnieje możliwość ich zakupu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
W sytuacji zmian wyżej wymienionych przepisów, zasad, norm i instrukcji Wykonawca
zobowiązany będzie, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do ich przestrzegania w
zgodzie z wprowadzonymi zmianami.
1.13. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1).
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem należy wykonać zgodnie z opisem
wykonania prac ujętym w Załączniku Nr 1 SIWZ.
2).
Dla Zadania nr 17 pn. Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie – Zamawiający w celu
wykonania przedmiotu zamówienia może oddać Wykonawcy w dzierżawę:
a.
nieruchomości – działkę o powierzchni 100 m2, budynek socjalny z magazynem
o powierzchni użytkowej 31,68 m2. Zasady dzierżawy zostały określone w załączonym
wzorze umowy dzierżawy (Załącznik Nr 15 SIWZ).
b.
maszyny i urządzenia – zasady dzierżawy oraz wykaz maszyn i urządzeń zostały
określone w załączonym wzorze umowy dzierżawy (Załącznik Nr 16 SIWZ).
3).
Szkice z zaznaczonymi orientacyjnymi miejscami składowania drewna i kierunku zrywki są
dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 4.
4).
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma możliwość przed
złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej na miejscu.

5).

Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobowiązkowe. Przeprowadzenie wizji lokalnej w
poszczególnych leśnictwach możliwe będzie w dniach od 26 do 28 listopada –
zainteresowani Wykonawcy najpóźniej na dwa dni przed wskazanym terminem winni
zgłosić pisemnie swoją chęć uczestnictwa w siedzibie Nadleśnictwa. Z wizji lokalnej
zostanie sporządzony protokół, w którym zawarte zostaną wyjaśnienia udzielone
wykonawcom w trakcie wizji. Protokół ten Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia w myśl art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp. Kluczową częścią zamówienia są
czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebieże wczesne.

1.14. Termin wykonania zamówienia:
1).
dla usług zawartych w Zadaniach od nr 1 do 17 w nieprzekraczalnym terminie od dnia
podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 02.01.2015 r.) do dnia 31.12.2015 roku.
2).
dla usługi zawartej w Zadaniu nr 18 ustala się na okres zagrożenia pożarowego, umownie
od 15.03.2015 r. do 15.10.2015 r., z możliwością zmiany terminu w zależności od
zaistniałych warunków atmosferycznych.
3).
Dla Zadań od nr 1 do nr 16 termin wykonania odnowień, poprawek, uzupełnień i dolesień
w kampanii wiosennej ustala się na dn. 31 maj 2015 r.
4).
Dla Zadań o nr 1-16 termin wykonania awansowego przygotowania gleby ustala się na dn.
30 listopad 2015 r.
5).
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań od nr 1 do nr 18 będą
określane w miesięcznych zleceniach sporządzanych przez właściwych terytorialnie
leśniczych lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego.
1.15. Normogodziny podane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 SIWZ) wyliczone
zostały zgodnie z Katalogiem norm czasu dla prac leśnych wprowadzonym Zarządzeniem
Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. (znak: OR181-1/03).
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1.16.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował prawo opcji. Wykonawca
składając ofertę dokonuje wyceny dla ilości prac uwzględniającej zakres gwarantowany
zamówienia jak również objętej zakresem prawa opcji. Zamawiający będzie miał
obowiązek wynikający z zawartej z wybranym wykonawcą umowy, spełnienia
świadczenia co do minimalnego zakresu określonego w umowie z wykonawcą (zakres
gwarantowany zamówienia stanowiący ilość jednostek dla poszczególnych typów
planu wymienionych w załączniku 1 SIWZ) i uprawnienie rozszerzenia zamówienia w
zakresie objętym opcją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera zakres
gwarantowany zamówienia oraz zakres prac objęty prawem opcji (stosownie do
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego ze specyfiki prowadzenia
gospodarki leśnej). Skorzystanie
przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji
nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach,
ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez
złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

1.17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2. pkt 6) ustawy
Prawa zamówień publicznych. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie
publiczne może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań częściowych. Wymaga się jednak,
żeby Wykonawca dla każdego zadania spełnił oddzielnie warunki udziału w postępowaniu
(zgodnie z pkt. 2 SIWZ) pod rygorem jej odrzucenia. Wymaga się aby oferta była
kompletna tj. obejmowała cały zakres prac przewidzianych dla danego zadania.
Wykonawca na jedno zadanie częściowe może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku
złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na jedno zadanie częściowe wszystkie
oferty tego Wykonawcy na to zadanie częściowe zostaną odrzucone.
1.18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2. pkt 7)
Prawa zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podst.
art. 67 ust.1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych dotychczasowemu wykonawcy w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
1.20. Źródła finansowania - Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków
Nadleśnictwa Niedźwiady.

2.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

2.1.

Dla Zadań częściowych o nr od 1 do 18
Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełniają warunek dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. należąc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
2.2.

Spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:

2.2.1. Dla Zadań częściowych o nr od 1 do 18
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym
zakresie.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:
załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (wg wzoru – Załącznik
Nr 5 SIWZ).
Ocena powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 SIWZ.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

2.2.2. Dla Zadań częściowych o nr od 1 do 16 - Leśnictwa
1).

posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) usługi,
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy
przez to rozumieć prace z zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna) o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto łącznie.
Uwaga: w przypadku składania ofert na kilka zadań częściowych Zamawiający dopuszcza
możliwość łącznego wykazywania się doświadczeniem w realizacji usług.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących usług, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający (Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie) jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
2)

będzie

na

zasadzie

kryterium

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a..

w zakresie pozyskania drewna –
co najmniej jedną osobą na stanowisko drwal motorniczy na każde rozpoczynające się
2000 m3 drewna w danym Zadaniu częściowym (posiadającą zaświadczenie o odbyciu z
wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki
leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy z
użyciem pilarki).
Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), uzna obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli
kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej
umożliwiającym prace z pilarką.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca dysponuje maszyną wielooperacyjną typu harwester może
wykazać o jednego drwala mniej - w wykazie osób.
Uwaga: Wykonawca przedstawi oryginały dokumentów dot. uprawnień do pracy pilarką
przy podpisaniu umowy.
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,, ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU”

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej części zamówienia warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami wskazanymi w wykazie tj.
odrębnymi osobami o kwalifikacjach drwala motorniczy dla każdego zadania częściowego
zamówienia, przy czym liczby osób dla każdej z tych zadań, nie mogą być mniejsze niż
określone wyżej.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie wykazu osób
(sporządzonego wg wzoru- Załącznik Nr 7 SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć
w
wykonaniu
zamówienia,
posiadają
wymagane
uprawnienia
(sporządzonego wg wzoru stanowiącego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie

kryterium

2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje co
najmniej następującym narzędziami oraz urządzeniami technicznymi:

a.
b.

ciągnikiem o minimalnej mocy 50 KM – min. 1 sztuka.
zestaw sprzętu do zrywki drewna stosowego składający się z jednostki napędowej
zagregowanej z urządzeniem pozwalającym na wykonanie zrywki metodą nasiębierną
(bez styku surowca z podłożem) wyposażony w żuraw do załadunku i rozładunku drewna
typu forwarder lub ciągnik zagregowany z przyczepą typu jar - min. 1 sztuka
przegubowym ciągnikiem specjalistycznym do zrywki drewna dłużycowego metodą
półpodwieszoną lub nasiębierną albo ciągnikiem rolniczym o mocy min. 75 KM
posiadającym napęd na dwie osie oraz wyposażonym we wciągarkę linową i płytę lub
łyżkę mygłującą, którym można dokonywać zrywki drewna dłużycowego metodą
półpodwieszoną – min. 1 sztuka.
urządzeniem do rozdrabniania pozostałości zrębowych – min. 1 sztuka.

c.

d.

W przypadku ubiegania się o więcej części zamówienia warunek zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca dysponuje odrębnymi urządzeniami, o których mowa w ppkt a-c dla każdego
zadania częściowego zamówienia, o realizację których się ubiega.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie
wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w
celu realizacji zamówienia wraz z informacja dot. parametrów techn. oraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 9 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie
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3)

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełna w oparciu o dołączone do oferty dokumenty tj. informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
Uwaga: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi
wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową dla każdego
zadania częściowego odrębnie.

2..

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 00,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).
Ocena spełnienia w/w warunku obywać się będzie na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium spełnia/nie
spełnia w oparciu o dołączony do oferty dokument.

2.2.3. Dla Zadania częściowego o nr 17 - Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie
1)..

posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1..

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) usługi,
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy
przez to rozumieć prace z zakresu hodowli i pielęgnacji lasu) o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto łącznie.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących usług, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie.
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Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający (Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie) jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów
Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
2)

będzie

na

zasadzie

kryterium

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a..

co najmniej dwiema (2) osobami z ukończonym szkoleniem w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy w
kontakcie ze środkami ochrony roślin (z obowiązującym przez cały okres realizacji umowy
zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie pracy ze
środkami chemicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
(Dz.U.2013.554 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie
ze środkami ochrony roślin).
Uwaga: Wykonawca przedstawi oryginały dokumentów dotyczące ukończonego szkolenia oraz
zaświadczenie lekarskie przy podpisaniu umowy.

b.

co najmniej sześcioma (6) osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
które będą wykonywać głównie prace ręczne na szkółce leśnej.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie wykazu osób
(sporządzonego wg wzoru- Załącznik Nr 7 SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć
w
wykonaniu
zamówienia,
posiadają
wymagane
uprawnienia
(sporządzonego wg wzoru stanowiącego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie
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2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje co
najmniej następującym narzędziami oraz urządzeniami technicznymi:

a..
b.

co najmniej jednym ciągnikiem o minimalnej mocy 50 KM z przednim napędem;
opryskiwaczem rolniczym z atestem (wg. Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
min. 1 szt.;
roztrząsaczem obornika min. 1 szt.;
przyczepą rolniczą min. 1 szt.;
urządzeniem do pozyskania zielonek min. 1 szt.;
rozsiewaczem nawozów min. 1 szt.;
urządzeniem do podnoszenia skrzyniopalet na wysokość min. 2,5 m, zawieszanym na
TUZ (trójpunktowy układ zawieszenia) ciągnika min. 1 szt.;
śladownik szkółkarski, kultywator, glebogryzarka, brona lekka, wyorywacz klamrowy,
wyorywacz aktywny, siewnik 5-rzędowy szkółkarski, szparownik do wyciskania szczelin,
ładowacz, podcinacz korzeni, opielacz wielorzędowy, przystawka do opielacza
wielorzędowego dozująca nawozy, brona rotacyjna, brona talerzowa, łopata mechaniczna,
brona ciężka, aktywny podcinacz korzeni (po 1 szt.).
Dysponowanie sprzętem wymienionym w pkt. h - nie dotyczy jeżeli Wykonawca zamierza
wydzierżawić urządzenia od Zamawiającego.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie
wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w
celu realizacji zamówienia wraz z informacja dot. parametrów techn. oraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 9 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
3)

będzie

na

zasadzie

kryterium

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełna w oparciu o dołączone do oferty dokumenty tj. informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie

kryterium

Uwaga: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi
wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową dla każdego
zadania częściowego odrębnie.
2..

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 00,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).
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Ocena spełnienia w/w warunku obywać się będzie na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium spełnia/nie
spełnia w oparciu o dołączony do oferty dokument.
2.2.4 Dla Zadania częściowego o nr 18 - Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny
1)

posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym
zakresie.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:
załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (wg wzoru – Załącznik
Nr 5 SIWZ).
Ocena powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 SIWZ.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

2)

1.
a.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
co najmniej dwiema (2) osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. do obsługi
Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Niedźwiadach.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie wykazu osób
(sporządzonego wg wzoru- Załącznik Nr 7 SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego wg wzoru stanowiącego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie

kryterium

2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że dysponuje co
najmniej następującym narzędziami oraz urządzeniami technicznymi:

a.

co najmniej jednym ciągnikiem o minimalnej mocy 50 KM wyposażonym w pług
przeznaczony do zabezpieczenia pożarzyska w trakcie gaszenia pożaru tj. do wyorania
pasa zaporowego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie
wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w
celu realizacji zamówienia wraz z informacja dot. parametrów techn. oraz z informacją o
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podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 9 SIWZ).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
3)

będzie

na

zasadzie

kryterium

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli:

1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych, 00/100).
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium
spełnia/niespełna w oparciu o dołączone do oferty dokumenty tj. informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ocena przedmiotowego warunku odbywać się
spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.

będzie

na

zasadzie

kryterium

Uwaga: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi
wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową dla każdego
zadania częściowego odrębnie.
2..

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 00,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).
Ocena spełnienia w/w warunku obywać się będzie na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium spełnia/nie
spełnia w oparciu o dołączony do oferty dokument.

2.3.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na zasadzie kryterium spełnia/niespełnia w oparciu o dołączone dokumenty.
Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia
przedmiotowe warunku tj. zgodnie z opisanymi szczegółowo warunkami udziału w pkt. 2.2.
SIWZ.
Nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie lub złożenie
dokumentów zawierających błędy będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

2.4.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dla każdej części zamówienia,
na które składa ofertę.

2.5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne na podstawie art. 23
ustawy pzp.
W takim przypadku Wykonawcy muszą wykazać spełnianie poniższych warunków łącznie.
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2.6.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy pzp wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest dołączyć odpowiednie dokumenty,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 10-11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.
231).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2c Prawa zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
2.8. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
2.9.

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu zostaną
wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na
PLN według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia przekazania ogłoszenia do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.10.
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3.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

3.1.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt
2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy obowiązani są załączyć
do oferty następujące dokumenty:

1).

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy pzp (wg wzoru – Załącznik Nr 5 SIWZ).

2).

Wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt 2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(wg wzoru – Załącznik Nr 6 SIWZ).

3).

Dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

4).

Wykaz osób zgodnie z pkt 2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg wzoru –
Załącznik Nr 7 SIWZ).

5)

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(wg wzoru - Załącznik Nr 8 SIWZ).

6).

Wykaz urządzeń zgodnie z pkt 2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg.
wzoru - Załącznik Nr 9 SIWZ).

7).

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z pkt 2.2.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8).

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).

9).

Jeżeli dotyczy - dokumenty przy pomocy, których Wykonawca udowodni Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w szczególności
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia), jeżeli zgodnie z
postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca będzie polegać na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, zobowiązany jest do przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 20 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, zobowiązany jest
do przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej 200 000,00 zł.
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Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający - żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c. Charakteru stosunku, jaki łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Załącznik Nr 10 SIWZ
„Zobowiązanie innego podmiotu”.
3.2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy
zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1).

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp (wg wzoru – Załącznik Nr 4 SIWZ).

2)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp (wg wzoru – Załącznik Nr 4 SIWZ) oraz dokumentów wymienionych poniżej od
3) do 9) - w odniesieniu do innych podmiotów na zasobach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, na których Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, a które to podmioty będą brały
udział w realizacji zamówienia.

3).

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustaw
pzpy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4).

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, oświadczenie powinno(y) odnosić się
do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5).

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6).

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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7).

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

8)

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10-11 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

9).

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru – Załącznik Nr
11 SIWZ).

3.3.

Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1).

Formularz ofertowy wypełniony i podpisany zgodnie z SIWZ (wg wzoru - Załącznik Nr 2
SIWZ).

2).

Formularz cenowy wypełniony i podpisany zgodnie z SIWZ (wg wzoru – załącznik nr 3
SIWZ).

3).

W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do złożenia oferty w
sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia.

4).

W przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów
rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale do złożenia
oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania

5)

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) (wg
wzoru – Załącznik Nr 12 SIWZ).

6)

Wykaz podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp (wg wzoru – Załącznik Nr 13 SIWZ).

7)

Potwierdzenie wniesienia wadium

3.4.

Podmioty zagraniczne:
Zaświadczenie w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
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złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

4.1.

Ofert musi być zabezpieczona wadium.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert - dla każdego Zadania
częściowego osobno (tj. np. Wykonawca, który złoży ofertę na dwa Zadania zobowiązany
jest załączyć dwa dokumenty potwierdzające osobne wniesienie wadium dla każdego
zadania).

4.2.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy pzp.

4.3.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego na poszczególne zadania w
kwocie:
Zadania częściowe nr 1-17 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
Zadanie częściowe nr 18 (PAD) – 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)

4.4.
a.
b.

c.
d.
e.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium
na żądanie Zamawiającego,
gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez
gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego,
gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność
przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego,
poręczeniach udzielanych 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 ze zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność
przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego.

4.5.

Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą.

4.6.
a.

Wadium uznaje się za wniesione:
wnoszone w formie pieniądza - w chwili wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego
przed upływem terminu na składanie ofert.
wnoszone w pozostałych formach – jeżeli oryginały dokumentów zostały złożone w
siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie), przed upływem terminu składania ofert.

b.

4.7.
a.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w PEKAO S.A. O/Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386, w tytule
należy wskazać nazwę postępowania oraz nr i nazwę Zadania częściowego np.:
„Usługi leśne na 2015 r. – Nr 1,L. Stara Brda”

b.

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć
oryginał dokumentu stanowiącego wniesienie wadium.
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4.8.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
pzp. Wykonawcy wnosząc wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu)
oraz nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Niedźwiady w Przechlewie, ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo.

4.9.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
dokumenty te powinny zawierać, co najmniej następujące elementy:
nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji/poręczenia
(zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia,
bezwarunkowe, nieodwołalne i niezwłoczne zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust
4a i ust. 5 ustawy pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w
terminie związania ofertą.
Z treści gwarancji /poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
gwaranta/poręczyciela.

a.

b.
c.
d.
e.

4.10.

Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

4.11. Zgodnie z art. 46. ust.1 ustawy pzp 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. 4a ustawy pzp.
4.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4.14. 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.
4.15. Zgodnie z art. 46. ust. 4a ustawy pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26. ust. 3 ustawy
pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
4.17. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy pzp albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania
ofertą, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2., ust. 4 ustawy pzp.
4.18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
5..

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

5.2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie częściowe.

5.3.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności oraz sporządzona ściśle według postanowień
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.4.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.5

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.6.

Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub
pełnomocnika. Każdy dokument składający się na ofertę winien być czytelny.

5.7.

Formularz ofertowy (wg wzoru – Załącznik Nr 2 SIWZ) wraz z pozostałymi załącznikami i
dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy podpisać zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. W przypadku gdy ofertę
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty
pełnomocnictwo do podpisania oferty. Składany podpis powinien umożliwić identyfikację
osoby, która go złożyła. Pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać
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uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 99 § 1 kodeksu
cywilnego w zw. art. 82 ust. 2 ustawy pzp).
5.8.

Wskazuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
wykonawcę lub pełnomocnika upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

5.9.

Wskazuje się, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
w tekście oferty były parafowane przez Wykonawcę lub pełnomocnika.

5.10. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty
i oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5.11.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastrzeżeniem art. 26
ustawy pzp).

5.12. Wykonawca może złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika (wszystkie pełnomocnictwa
Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
notariusza) za wyjątkiem za wyjątkiem dokumentów oświadczeń, formularza ofertowego,
formularza cenowego, dokumentu wniesienia wadium oraz pisemnego zobowiązania
podmiotów trzecich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
5.13. Formularz ofertowy (wg wzoru – Załącznik Nr 2 SIWZ) wraz z załącznikami stanowiącymi
integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną wypełnione przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich
zmian przez Wykonawcę.
5.14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi
nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach (opakowaniach).
1)
a.
b.

dokumentami

w

dwóch

Na zewnętrznej kopercie należy umieścić:
adres Zamawiającego wskazany na stronie nr 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
oznaczenie: Oferta przetargowa pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

z dopiskiem - „Nie otwierać przed dniem 05.12.2014 r. godz. 9:00”
2)
a.
b.

Na wewnętrznej kopercie oprócz ww. informacji należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy
oraz dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

5.15. Opakowania powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty. Opakowanie zewnętrzne nie może nosić znamion Wykonawcy.
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5.16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy pzp.
5.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w
którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. Pisemne
oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.
5.18. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o
złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
pzp. Każdy z wykonawców oddzielnie musi więc udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, z kolei warunki udziału w postępowaniu opisane w
rozdziale 2 SIWZ wykonawcy powinni spełnić łącznie.

6.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy obowiązani.
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby
zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Na mocy art. 141
ustawy pzp Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę
zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
takich samych zasadach jak Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt.

6.4.

6.5.

Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy dołączyć:

1)

formularz ofertowy (wg wzoru - Załącznik nr 2 SIWZ). Z treści formularza ofertowego winno
jednoznacznie wynikać, iż oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz wynikać w imieniu jakich Wykonawców oferta jest
składana. W miejscu na wpisanie wykonawcy tj. w formularzu ofertowym należy wpisać
firmy (nazwy) i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

2)

pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 6.1.SIWZ. Z treści
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pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać
przedłożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
3)

dokumenty wymienione w pkt. 3.1 ppkt. 1) oraz w pkt. 3.2. 1-9) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokument ten powinien być złożony przez każdego z
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

4)

pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.6.

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk ustanowionego pełnomocnika ze
skutkiem dla mocodawców.

6.7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów,
która w swojej treści zawiera następujące postanowienia:

1)

3)

termin obowiązywania porozumienia musi być nie krótszy niż czas, na który zostanie
podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego;
solidarną odpowiedzialność za realizację umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o niniejsze zamówienie wobec Zamawiającego;
zakres usług za które odpowiedzialny będzie każdy z Wykonawców.

7..

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

7.1.

W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z późn. zm.) za wykonanie wybranej części
przedmiotu zamówienia.

7.2.

Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu cenowym oferty (wg wzoru - Załącznik
Nr 3) ceny jednostkowe oraz cenę łączną za wszystkie pozycje (prace) wymienione w
opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 SIWZ) dla zadania, na który składa ofertę.

7.3.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia,
przeprowadzonej wizji lokalnej, (jeżeli jest to możliwe) oraz ewentualne ryzyko wynikające
z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej
złożenia.

7.4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7.5.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.

7.6.

Cena ofertowa brutto = suma cen jednostkowych brutto gdzie:
Cena jednostkowa brutto = iloczyn ilości jednostek miary x stawki jednostkowej netto +
podatek VAT

7.7.

Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

2)

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,, ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU”

7.8.

Wykonawca obowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym (wg wzoru Załącznik nr 2 SIWZ). Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza tj.
do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglone zgodnie z zasadami matematycznymi.

7.9.

W formularzu cenowym cenę należy podać:
- w kwocie brutto (czyli wraz z podatkiem VAT),
- w kwocie netto,
- przyjętą stawkę podatku VAT, obowiązującą w dniu złożenia oferty (w procentach)

7.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.
7.11.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

7.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.13.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy pzp z
zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

8..

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Nadleśnictwa Niedźwiady
w Przechlewie przy ul. Dworcowej 50; 77 - 320 Przechlewo.

8.2.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2014 r. o godz. 8:45 . Za termin złożenia oferty
uważa się termin jej wpływu do siedziby Nadleśnictwa – w sekretariacie.

8.3.

Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania
zgodnie z art. 84 ustawy pzp.
Zmawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

8.5.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

9..

OTWARCIE OFERT

9.1.

Otwarcie oferty nastąpi dnia 05.12.2014 r., o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego, na
sali narad, w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie, ul. Dworcowa 50; 77-320
Przechlewo.

9.2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

9.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

9.4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości informacje określone
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
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dotyczące ceny. Powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
10..

KRYTERIA OCENY OFERT

10.1. Zamawiający będzie oceniał oferty na każde Zadanie częściowe odrębnie.
10.2. W trakcie oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy pzp.
10.3.

Oferty złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24.
ust. 1 i 2 ustawy pzp zostaną poddane ocenie ofert pod kątem przesłanek odrzucenia
oferty określonych w art. 89. ust. 1. ustawy pzp.

10.4.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria
podane w niniejszym przetargu. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Dla Zadań częściowych o nr 1-16 (Leśnictwa)
Kryterium pierwsze: cena łączna brutto oferty – waga 90%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:
P1 = (Cn : Cob) x 100 pkt x 90%
gdzie:
P1
– liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn
– najniższa zaoferowana cena brutto,
Cob
– cena brutto oferty badanej
Kryterium drugie: posiadanie w formie właściciela lub leasingobiorcy specjalistycznego
sprzętu do zrywki nasiębiernej spełniającym wymogi techniczne określone w warunkach
udziału w postępowaniu w pkt. 2 SIWZ – waga 10%
P2 = Cz x 100 pkt x 10%
Cz – urządzenie do zrywki nasiębiernej
Cz = 1 (jeżeli Wykonawca jest właścicielem lub leasingobiorcą)
Cz = 0 (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem ani leasingobiorcą)
Za sprzęt specjalistyczny Zamawiający uzna samobieżną maszynę samozaładowczą
służącą do nasiębiernej zrywki drewna, składającą się z jednostki napędowej
zagregowanej z urządzeniem pozwalającym na wykonanie zrywki metodą nasiębierną
(bez styku surowca z podłożem) wyposażony w żuraw do załadunku i rozładunku drewna
typu forwarder lub ciągnik zagregowany z przyczepą typu jar
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Dla Zadania częściowego o nr 17 (GNS)
Kryterium pierwsze: cena łączna brutto oferty – waga 90%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:
P1 = (Cn : Cob) x 100 pkt x 90%
gdzie:
P1
– liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn
– najniższa zaoferowana cena brutto,
Cob
– cena brutto oferty badanej
Kryterium drugie: posiadanie w formie właściciela lub leasingobiorcy ciągnika o min. mocy
50 KM z przednim napędem oraz opryskiwacz do pracy na szkółce określony w warunkach
udziału w postępowaniu w pkt. 2 SIWZ – waga 10%
P2 = Cz x 100 pkt x 10%
Cz – ciągnik o minimalnej mocy 50 KM z przednim napędem oraz opryskiwacz
rolniczy z atestem (wg. Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
Cz = 1 (jeżeli Wykonawca jest właścicielem lub leasingobiorcą)
Cz = 0 (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem ani leasingobiorcą)

Dla Zadania częściowego o nr 18 (PAD)
Kryterium pierwsze: cena łączna brutto oferty – waga 90%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:
P1 = (Cn : Cob) x 100 pkt x 90%
gdzie:
P1
– liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn
– najniższa zaoferowana cena brutto,
Cob
– cena brutto oferty badanej
Kryterium drugie: posiadanie w formie właściciela lub leasingobiorcy ciągnik o minimalnej
mocy 50 KM wyposażonym w pług przeznaczony do zabezpieczenia pożarzyska w trakcie
gaszenia pożaru tj. do wyorania pasa zaporowego określony w warunkach udziału w
postępowaniu w pkt. 2 SIWZ – waga 10%
P2 = Cz x 100 pkt x 10%
Cz – ciągnik o minimalnej mocy 50 KM wyposażonym w pług przeznaczony do
zabezpieczenia pożarzyska w trakcie gaszenia pożaru tj. do wyorania pasa
zaporowego
Cz = 1 (jeżeli Wykonawca jest właścicielem lub leasingobiorcą)
Cz = 0 (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem ani leasingobiorcą)
10.5.

Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w wykazie wg. wzoru
stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ do oferty – wykaz niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.
Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość
zsumowanych punktów (cena+sprzęt) według wzoru: P= P1 + P2, ocena ofert w ramach
kryteriów oceny ofert dokonywana będzie oddzielnie dla każdego zadania częściowego.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
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10.6. Ocena ofert w tych kryteriach zostanie dokonana na podstawie cen brutto zaoferowanych
w Formularzu ofertowym (wg wzoru - Załącznik Nr 2 SIWZ).
Jeżeli dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
11.

BADANIE OFERT

11.1.

Zgodnie z art. 87. ust.1. ustawy pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp , dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.

11.2.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw
albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy pzp. Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

11.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp. Brak odpowiedzi na
zawiadomienie Zamawiający uzna za akceptację.
11.4.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o
30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr
200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
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11.5.

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisami art. 89 ust 1 ustawy pzp jezeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art.. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.
11.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92. ust.1. ustawy pzp
Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

2).

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4)

11.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w pkt 11.7. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na
stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa na stronie nr 2 oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablicy ogłoszeń).
11.9. Zgodnie z art. 94. ust. 3 ustawy pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
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12.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

12.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich
nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzenia
poczty elektronicznej.
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie.

12.2

Zgodnie z art. 38. ust.1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy pzp Wykonawca może
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrywania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 12.1.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

12.3. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być
kierowana na adres Zamawiającego tj.:
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
ul. Dworcowa 50,
77 - 320 Przechlewo,
fax: +49 59-83-34-472
e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
12.4.
-

12.5.

Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
p. Szałek Ewa (w dni robocze)

Zamawiający oświadcza, iż zamierza zwołać zebranie Wykonawców, o którym mowa
w art. 38 ust. 3 ustawy pzp. Informacja dotycząca miejsca, daty i godziny spotkania
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.
12.6.
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13.

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA

13.1. Wszystkie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował prawo opcji. Zamawiający
będzie miał obowiązek wynikający z zawartej z wybranym wykonawcą umowy, spełnienia
świadczenia co do minimalnego zakresu określonego w umowie z wykonawcą (zakres
gwarantowany zamówienia stanowiący ilość jednostek dla poszczególnych typów
planu wymienionych w załączniku 1 SIWZ) i uprawnienie rozszerzenia zamówienia w
zakresie objętym opcją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera zakres
gwarantowany zamówienia oraz zakres prac objęty prawem opcji (stosownie do
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego ze specyfiki prowadzenia
gospodarki leśnej). Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie
stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale
jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez
złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
13.2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmian w umowie:
A.
Wymagające zawarcia aneksu:

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz podwykonawców (Załącznik nr _
do umowy), na których Zamawiający wyrazi zgodę, natomiast w przypadku ich zmiany po
uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym zostanie sporządzony aneks do umowy;
B.







a.
b.
c.
d.

Niewymagające zawarcia aneksu:
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy dopuszczalna
jest wyłącznie na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ. Zmiana sprzętu, przy pomocy którego
Wykonawca realizuje przedmiot umowy dopuszczalna jest wyłącznie na inny równoważny
sprzęt zgodny z warunkami określonymi w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji poszczególnych prac
objętych zleceniem w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności tj.: w skutek działania siły wyższej, a w szczególności niekorzystnych
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia;
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji prac zawartych w zleceniu za zgodą stron;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian lokalizacji zlecanych prac
przy zachowaniu ekwiwalentności zamiany oraz przy zachowaniu ogólnej wartości
zamówienia i ceny zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie. Zmiany lokalizacji prac mające
odzwierciedlenie w zleceniach wystawionych przez zamawiającego, po podpisaniu przez
wykonawcę, są wiążące. Zamawiający zastrzega sobie również zmiany technologii prac z
zakresu gospodarki leśnej z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Zmiany umowy mogą wystąpić z następujących przyczyn:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe,
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne;
redukcja planowanej pielęgnacji nastąpi w przypadku wystąpienia suszy, przymrozków,
podtopień lub braku potrzeby pielęgnacji gleby w uprawach;
w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i związanej z nią konieczności natychmiastowej
zmiany planów pozyskania i zagospodarowania, np. pożar, śniegołomy;
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e.

g.

gdy wystąpią istotne szkody od zwierzyny, owadów lub czynników grzybowych i
chorobotwórczych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zabiegu lub zagrażające
trwałości uprawy, młodnika lub drzewostanu;
ze względów ekonomicznych tj.: zachwianie koniunktury na rynku drzewnym, braku
możliwości sprzedaży drewna lub zmiana planu finansowego;
w przypadku obopólnej zgody stron na odstąpienie od wykonania poszczególnych zadań.

14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

f.

14.1.
15.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1. Zgodnie z art. 85. ust.1. pkt 3) ustawy pzp Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą
przez okres 60 dni.
15.2.

Zgodnie z art. 85. ust. 2. ustawy pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, 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.

15.3.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy pzp odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

15.4. Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp 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.
15.5. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w:
- Dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych.
- Kodeksie Cywilnym.
1)
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2)
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.
3)
Odwołanie powinno wskazywać czynność 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.
4)
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5)
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
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6)
a.

b.

7)

8)

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 przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
powadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b) 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;
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interesie w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie

17.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

17.1. Zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy pzp umowa o podwykonawstwo jest to umowa w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część
zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawca).
17.2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia w myśl art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp. Kluczową częścią zamówienia są
czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebieże wczesne.

17.3. Zamawiający żąda, stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 4 ustawy pzp wskazania prze Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (szczegółowo opisanej) zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 12 SIWZ, oraz podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazanie takie należy umieścić – w oświadczeniu zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 13 SIWZ.
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zmawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Wykonawca przedstawi listę podwykonawców przy podpisaniu umowy.
17.4. Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie może zaangażować podwykonawców bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
18.

FORMALNOŚCI JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1.

Zamawiający zawrze 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 zostanie przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli
wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

18.2.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.

18.3.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

18.4.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
dla Zadań częściowych o nr 1-16 dla osób (drwal-motorniczy) wymienionych w załączniku
nr 7 SIWZ obowiązujące przez cały okres realizacji umowy uprawnienia do pracy z
użyciem pilarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które
uprawniają do pracy z użyciem pilark, zgodnie z pkt. 2 SIWZ), Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oryginał ww. dokumentu;
dla Zadań częściowych o nr 1-16 dla osób (drwal-motorniczy) wymienionych w załączniku
nr 7 SIWZ obowiązujące umowy o pracę, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu oryginał ww. dokumentu;
dla Zadania częściowego o nr 17 dla osób wymienionych w załączniku nr 7 SIWZ
obowiązujące przez cały okres realizacji umowy zaświadczenie o odbyciu z wynikiem
pozytywnym szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w
zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U.2013.554).
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest właścicielem lub leasingobiorcą
wykazanego sprzętu punktowanego w pozacenowym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.
10 SIWZ (wg. wzoru Załącznik Nr 9 SIWZ) – dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy
oświadczyli w ofercie posiadanie sprzętu punktowanego na własność lub w leasingu.
w przypadku, gdy wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy
podwykonawców, przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi kompletną listę
podwykonawców. Lista podwykonawców stanowić będzie załącznik do umowy

a.

b.

c.

d.

e.
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f.
g.
h.
i.

w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez spółkę cywilną,
Wykonawcy tworzący spółkę zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy spółki.
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy tj, KRS,
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
w przypadku kiedy lista osób lub sprzętu wykazanego w złożonej ofercie ulegnie zmianie
(ilość pozostaje ta sama) Wykonawca dostarczy aktualną listę.

18.5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a
określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego
z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,
b.
stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
19.

INFORMACJA NA TEMAT UMÓW RAMOWYCH.
Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

20.

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

21.

INFORMACJA NA TEMAT DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamówienie nie będzie realizowane w ramach dynamicznego systemu zakupów.

22.

INFORMACJA DOTYCZACA OFERT RÓWNOWAŻNYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

23.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
Zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a, 4b i 6 ustawy pzp w uzasadnionych przypadkach, przed
upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to wówczas
Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, to wówczas Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
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24.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2014 r. poz.1232, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

25.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, opis prac
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie art. 24 ust. 1. i 2. Prawa zamówień publicznych
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych
Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
Załącznik Nr 7 – Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. posiadania wymaganych uprawnień
Załącznik Nr 9 – Wykaz urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 10 – Pisemne zobowiązania innego podmiotu
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik Nr 12 – Informacja o podwykonawcach
Załącznik Nr 13 – Wykaz podwykonawców zw. z art. 26 ust. 2b
Załącznik Nr 14 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik Nr 15 – Wzór umowy na dzierżawę nieruchomości
Załącznik Nr 16 – Wzór na dzierżawę maszyn i urządzeń
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Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

adres e-mail: ________________________________
/w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Skarb Państwa - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo
Niedźwiady w Przechlewie
77-320 Przechlewo
ul. Dworcowa 50
W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10. ust. 1 oraz art. 39-46 oraz art. 5. ustawy pzp
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony (Dz. U. 2014
poz.1232 z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11. ust. 8 .tj. 130 000 euro pn.:
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU ,
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oświadczam(my), co następuje:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę:
Zadanie częściowe Nr _______Nazwa _______________________
brutto: ................................................................................................................................ zł.
( słownie ................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości....................................................................................... zł
netto: .................................................................................................................................. zł
(słownie .................................................................................................................................)
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Zadanie częściowe Nr _______ Nazwa _______________________
brutto: ................................................................................................................................ zł.
( słownie ................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości....................................................................................... zł
netto: .................................................................................................................................. zł
(słownie .................................................................................................................................)

Zadanie częściowe Nr _______ Nazwa _______________________
brutto: ................................................................................................................................ zł.
( słownie ................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości....................................................................................... zł
netto: .................................................................................................................................. zł
(słownie .................................................................................................................................)

Zadanie częściowe Nr _______ Nazwa _______________________
brutto: ................................................................................................................................ zł.
( słownie ................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości....................................................................................... zł
netto: .................................................................................................................................. zł
(słownie .................................................................................................................................)

Zadanie częściowe Nr _______ Nazwa _______________________
brutto: ................................................................................................................................ zł.
( słownie ................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości....................................................................................... zł
netto: .................................................................................................................................. zł
(słownie .................................................................................................................................)
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1..

Zadeklarowane w formularzu cenowym ceny jednostkowe (stawki) obejmują wszystkie
koszty wykonawcy, niezbędne do wykonania danych prac zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ i będą niezmienne w toku realizacji umowy zawartej w wyniku
niniejszego przetargu.

2.

Oświadczamy, że akceptujemy proponowany w SIWZ termin wykonania zamówienia.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w
tym z treścią wzoru umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej
zawarte oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty
oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Wadium w kwocie ........................... zł, zostało wniesione w dniu ...................... w
formie ............................. (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).
Wadium złożone w formie pieniężnej należy zwrócić na konto nr: ........................................

7.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ........... stronach, kolejno ponumerowanych
od nr ........... do nr .........

8.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na
stronach ................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępniane.

9.

Ceny netto określone w umowie/ofercie pozostają niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki
podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie
doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

10.

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
................................................

....................................................

....................................................

....................................................

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

..............................., dnia .....................................
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE
Z ART. 24. UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2014 poz.1232 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu,
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo
udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo
popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 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) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, 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 – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

....................................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................., dnia ..........................
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

oświadczam(my), co następuje:
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące –
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

. ................................, dnia .........................
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM
RODZAJEM I WARTOŚCIĄ USŁUGOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU
Nazwa
Lp. Wykonawcy lub
innego podmiotu*

Przedmiot
wykonanej
usługi*

Całkowita
wartość wykonanej
usługi brutto(zł)*

*powyższą tabelę należy wypełnić zgodnie z pkt. 2 SIWZ oraz

Data wykonania
usługi- data
rozpoczęcia i data
zakończenia *

Nazwa i adres
Podmiotu na rzecz,
którego usługa została
wykonana*

zgodnie z opisami zawartymi w poszczególnych kolumnach

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia .................................
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Lp.

Nr i nazwa
Zadania
częściowego

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności
(np. pozyskanie,
praca ze śr. chem.)

Opis posiadanych
kwalifikacji*

Podstawa dysponowania1

powyższą tabelę należy wypełnić zgodnie z pkt. 2 SIWZ oraz dokładnie z opisami zawartymi w poszczególnych kolumnach
1

należy podać informacje: „np. umowa o pracę lub inny podmiot”
* należy podać informacje, dot. posiadania uprawnień drwala / uprawnienia do pracy ze środkami ochrony roślin

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ........................
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony pn.:
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ........................
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Lp.

Nr i nazwa
Zadania
częściowego

Nazwa narzędzia lub urządzenia
(nazwa/rodzaj/parametry techn.)

Ilość sztuk

Podstawa
dysponowania1

Forma posiadania
właściciel /
leasingobiorca
(jeżeli dotyczy)

powyższą tabelę należy wypełnić zgodnie z pkt. 2 SIWZ oraz dokładnie z opisami zawartymi w poszczególnych kolumnach
1

należy podać informacje: „własne , inny podmiot, dzierżawa od n-ctwa dot. zadania cz. Nr 17 GNS”

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ...........................
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

49

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,, ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU”

Załącznik nr 10 do SIWZ

Nazwa i adres innego podmiotu

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW
ZGODNIE Z art. 26 ust. 2b. USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zobowiązuję się do oddania Wykonawcy swoich zasobów na okres wykonywania zamówienia
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

Oświadczam, iż1:
11) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
................................................................................................................................................
12) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
................................................................................................................................................
13) charakter stosunku łączącego z Wykonawcą będzie następujący:
................................................................................................................................................
14) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
................................................................................................................................................
15) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
1

................................................................................................................................................
- zamiast powyższego oświadczenia można przedstawić inne dokumenty zawierające wszystkie informacje jak powyżej.

...........................................................................
Podpis innego podmiotu lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji

................................, dnia .........................
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Załącznik nr 11 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetarg nieograniczony pn.:
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
1

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3

..................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

.......................................
(miejscowość, data)

1

□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

pzp.

..................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ......................

Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich
członków tej grupy kapitałowej
1
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Załącznik nr 12 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU

oświadczam(my), że zamówienie zrealizuję (my) przy udziale podwykonawcom. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja części zamówienia zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Nr i nazwa
Zadania
częściowego

Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
(opis szczegółowy)

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ......................
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Załącznik nr 13 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 26 UST. 2B USTAWY PZP 1

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W

2015 ROKU

oświadczam(my), że powierzam wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom, na których
zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
Lp.

Nr i nazwa
Zadania
częściowego

Nazwa (firma) podwykonawcy

Opis zasobów - szczegółowy
(zgodnie z pkt. 2 SIWZ)

...........................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

................................, dnia ......................
1

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego załącznika jedynie w przypadku, gdy powołuje się na zasoby wskazanych podwykonawców,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp.
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Załącznik nr 14 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ZG-2710-__-15
w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Nadleśnictwie _______ w 20….. roku
spisana w dniu __.__.____ r. w Nadleśnictwie ________, ul. ________ __-___ __________
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
_________ z siedzibą w ________ __-___, przy ul. _________, NIP ___-___-__-__ zwanym w
dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez _________________
Nadleśniczego Nadleśnictwa ___________________
a
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy

1. W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz.1232 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w 2015
roku w Nadleśnictwie ___, Zamawiający zleca, Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie
ze złożoną ofertą usługi z zakresu gospodarki leśnej dla Zadania częściowego nr ___, ujęte w
Załączniku nr _ do niniejszej umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy czynności składających
się na przedmiot umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiącej Załącznik nr __ do niniejszej umowy.
2.
Zamawiający zamawia przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w której
określone zostały: zakres prac, ich lokalizacja oraz szczegółowe warunki realizacji
przedmiotu umowy.
3.
Prace stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane zgodnie z zobowiązaniami
określonymi w ofercie Wykonawcy.
§ 2. Wynagrodzenie

1.

Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może
przekroczyć kwoty ……………………………. W kwocie tej zawarty jest maksymalny zakres
zamówienia opcjonalnego wynoszący 50 % ilości zamówienia gwarantowanego
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr _ do umowy, wynosi:
___________________ brutto, (słownie: ______________________złotych __/100),
w tym podatek VAT ______________ zł,
netto __________ zł, (słownie: ______________________złotych __/100).
Zamawiający w przedmiotowej umowie zastosował prawo opcji. Zamawiający ma obowiązek
wynikający z zawartej z wybranym wykonawcą umowy, spełnienia świadczenia co do
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

minimalnego zakresu określonego w umowie z wykonawcą (zakres gwarantowany
zamówienia stanowiący ilość jednostek dla poszczególnych typów planu wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia) i uprawnienie rozszerzenia zamówienia w zakresie objętym
opcją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera zakres gwarantowany zamówienia
oraz zakres prac objęty prawem opcji (stosownie do bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego wynikającego ze specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej). Skorzystanie przez
Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia
dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie
ustalonym przez nią warunków poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego
zakresie.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także
wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy określone z należytą
starannością, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz zostało skalkulowane w oparciu
o ceny jednostkowe za poszczególne prace zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym
integralną część umowy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio
o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest
każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień
wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
Strony ustalają, że obowiązującą formą realizacji wypłat wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, będą wypłaty
dokonywane za miesięczne okresy rozliczeniowe na podstawie faktur częściowych,
wyliczone w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane prace w protokole odbioru robót
oraz ceny jednostkowe (stawki) określone w formularzu cenowym zawartym w ofercie
Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr _ do umowy.
Ceny jednostkowe (stawki) zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami SIWZ i są niezmienne w toku jej obowiązywania.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru robót w
terminie do 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z faktury przelewem na konto
Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do sekretariatu
nadleśnictwa. Przelewy będą dokonywane na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
§ 3. Terminy

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień __.__.2015 r.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2015 r.
Szczegółowe terminy realizacji oraz kolejność wykonania poszczególnych prac
wskazanych w załączniku nr __ umowy określone zostaną na drukach „Zlecenie” lub
„Protokół przekazania prac do wykonania” sporządzonych przez właściwych terytorialnie
leśniczych lub inne upoważnione przez Zamawiającego osoby z zastrzeżeniem wyjątków
opisanych w niniejszej umowie.
Terminy wykonania poszczególnych prac określone w miesięcznych zleceniach nie mogą
wykraczać poza daty określone w punktach 1 i 2, mają też uwzględniać realny czas
niezbędny do ich wykonania i nie mogą być przekazane Wykonawcy w terminie krótszym
niż 3 dni przed wymaganym terminem rozpoczęcia wykonania zadania. Zamawiający
dopuszcza przekazanie w terminie krótszym niż 3 dni za zgodą obu stron umowy.
Z uwagi na powyżej przyjęty sposób realizacji zamówienia Wykonawca nie może odmówić
przyjęcia zlecenia bez uzasadnienia, co rozumie się poprzez odmowę podpisania
dokumentu wymienionego w punkcie 3.
W sytuacjach dotyczących pilnej potrzeby zlecenia prac dopuszcza się ustne zlecenie
prac, a następnie bezzwłoczne pisemne potwierdzenie na wystawionym zleceniu.
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§ 4. Zakres prac
Zakres prac, ich lokalizację oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, w szczególności
formularz cenowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
§ 5. Prawa i obowiązki stron
Strony ustalają następujący zakres obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy:
1.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
wskazanie miejsca pracy wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju i zakresu prac oraz
granic powierzchni, na której będą one wykonywane, w szczególności:
- wyznaczenie szlaków zrywkowych;
- wskazanie najbardziej właściwej technologii prac;
- wskazanie miejsc składowania drewna;
- udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowości wykonania zabiegu;
- ustalanie ogólnego kierunku obalania drzew;
- wyznaczanie objazdów i obejść.
nadzorowanie manipulacji sortymentów dłużycowych;
niezwłoczne i systematyczne dokonywanie odbioru wykonanych prac, jednak nie później
niż w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia.
realizacja należności za usługę w terminie określonym umową;
poinformowanie Wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących
w miejscu wykonywania prac przed rozpoczęciem prac
w przypadku prac ze środkiem chemicznym dostarczanie i określanie dawki stosowanego
środka;
wskazanie lokalizacji obiektów chronionych na zasadach określonych w ustawie o ochronie
przyrody oraz lokalizacji roślin z list gatunków rzadkich, ginących lub zagrożonych;
udostępnianie obowiązujących w PGL LP norm i instrukcji związanych z przedmiotem
robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
wykonanie prac zgodnie z terminami określonymi w zleceniu i niezwłoczne zgłoszenie
wykonania właściwemu terytorialnie leśniczemu;
stosowanie technologii prac określonej przez Zamawiającego;
prawidłowe oznakowanie powierzchni leśnych, na których odbywają się prace związane z
pozyskaniem i zrywką drewna;
zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wskazanych przez pracowników
służby leśnej lokalizacji obiektów podlegających ochronie na zasadach określonych w
ustawie o ochronie przyrody, a w szczególności roślin z listy ginących lub zagrożonych;
wykonywanie wszystkich prac zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę; w tym
wykonywanie zleconych prac za pomocą zadeklarowanych osób (zgodnie z zał. nr __
SIWZ - str. oferty nr __) oraz sprzętu (zgodnie z zał. nr __ SIWZ- str. oferty nr __) lub
innych osób, o co najmniej równoważnych uprawnieniach oraz sprzęcie, o co najmniej
równoważnej technologii pracy, przy niezmiennej ilości osób oraz sprzętu
zadeklarowanego w złożonej ofercie;
uporządkowanie i oczyszczenie terenu prac z wszelkiego typu odpadów przed jego
opuszczeniem po wykonaniu prac;
używanie w czasie zleconych prac wyłącznie sprzętu (materiałów i urządzeń)
posiadającego aktualne przeglądy techniczne w tym badania techniczne Urzędu Dozoru
Technicznego dla żurawi hydraulicznych, atesty, aprobaty techniczne, spełniającego
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h.

i.

j.

k.

l.

m.
n.
o.

p.
q.
r.
s.







wymagane przepisami normy, posiadającego wymagane dopuszczenia do obrotu
gospodarczego oraz dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu;
wyznaczanie i wskazanie w każdym zleceniu, w oparciu o postanowienie art. 208 §
ust. 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy, koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i
higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, a
podlegających różnym pracodawcom;
w związku z odpowiedzialnością materialną Wykonawcy w pełnej wysokości za pobrane
mienie od momentu pobrania do momentu rozliczenia lub zwrotu - terminowe rozliczanie
się z pobranego i zużytego mienia, zwrotu niezużytego mienia, które pozostało po
wykonaniu prac oraz informowanie o ewentualnych niedoborach;
pozostawianie pniaków po ścince pnia o wysokości nie przekraczącej 1/4 średnicy ścinanego drzewa w miejscu cięcia, bez względu na technikę pozyskania;
dokonywanie naprawy korony drogi leśnej, w przypadku każdego jej uszkodzenia przez
Wykonawcę w trakcie zrywki lub podwozu drewna, polegającego w szczególności na
spowodowaniu powstania kolein lub bruzd w nawierzchni drogi, Wykonawca dokona
naprawy staraniem własnym i na koszt własny w terminie 30 dni od dnia wezwania do
naprawy;
wykonywanie zrywki drewna stosowego zestawem sprzętu do zrywki drewna stosowego
metodą nasiębierną (bez styku surowca z podłożem);
wykonywanie zrywki drewna dłużycowego minimum w technologii zrywki półpodwieszonej;
informowanie na piśmie o zamiarze zaangażowania podwykonawcy, który nie został
wymieniony w załączniku nr _ do niniejszej umowy;
w przypadku powstania pożaru na terenie Nadleśnictwa ______, na wezwanie
Zamawiającego, udział w prowadzonej akcji gaśniczej i późniejszym dozorowaniu
pożarzyska, zgodnie z dyspozycjami kierującego akcją gaśniczą. W ramach prowadzonych
działań Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia i wykorzystania posiadanych
maszyn, urządzeń i zasobów ludzkich zgodnie z treścią złożonej oferty. Za prowadzone
działania Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie godzinowe wg stawek jednostkowych
ujętych w formularzu cenowym, zwiększonych o 20%;
zapewnienie złożenia pisemnych poświadczeń przez pracowników na zleceniach
potwierdzających, że pracownicy zostali poinformowani przez Wykonawcę o
występujących zagrożeniach na zleconych powierzchniach;
przestrzeganie obowiązujących zasad, przepisów, instrukcji technicznych i wymogów
ochrony środowiska w zakresie stosowanych technologii przy wykonywaniu zleconych
usług;
wykonywanie zrywki wyznaczonymi szlakami zrywkowymi i do miejsca wyznaczonego
przez leśniczego oraz przywrócenie drogi po wykonanej zrywce do należytego stanu
technicznego.
przestrzeganie m.in. niżej wymienionych przepisów i regulacji:
Zasady hodowli lasu – wprowadzonych zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.;
Instrukcja ochrony lasu – wprowadzonej zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.;
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu – wprowadzonej zarządzeniem nr 54 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.;
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z
zakresu gospodarki leśnej – wprowadzonej zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.2006.1141);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.405 z późniejszymi zmianami);

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

57

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,, ŚWIADCZENIE USŁUG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY W 2015 ROKU”



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.2010.719);

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z
dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków
operacyjnych w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinku

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 z późn. zmianami),

zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC
(http://pl.fsc.org; http://www.pefc-polska.pl)

opisy technologii prac – załączniki nr ……….do SIWZ.

Polskie Normy i warunki techniczne, dotyczące surowca drzewnego obowiązujące w PGL
Lasy Państwowe.
Wymienione wyżej akty normatywne i normy są dostępne do wglądu w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych. Istnieje możliwość zakupu norm w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).
W razie zmiany ww. przepisów i regulacji lub wprowadzenia nowych obowiązywać będą nowo
wprowadzone. O zmianie regulacji nie będących powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie wraz z przekazaniem aktualnie obowiązujących
regulacji. Zmiana przepisów i regulacji nie wymaga zmiany zapisów umowy
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazywania przerwania prac wykonywanych
przez Wykonawcę:
- w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
- wykonywanych niezgodnie z procesem technologicznym;
- wykonywanych niezgodnie z zapisami zawartymi w zleceniu;
- naruszenia przepisów BHP;
- naruszenia wymogów ochrony środowiska i obowiązujących standardów zrównoważonej
gospodarki leśnej (FSC, PEFC).
Opóźnienia w realizacji prac wynikające ze wstrzymania prac obciążą Wykonawcę. Za
nieterminową realizację prac wynikającą ze wstrzymania prac odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
§ 6. Przedstawiciele stron - nadzór techniczny

1.

Nadzór techniczny w imieniu Zamawiającego prowadzi służba leśna, a w szczególności
leśniczowie oraz inżynier nadzoru lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego.
2. Uwagi dotyczące jakości wykonania prac będą przekazywane Wykonawcy pisemnie.
3.
Nadzór techniczny z ramienia Wykonawcy będzie pełnił – ________________ .
§ 7. Odpowiedzialność
1.
2.
3.
4.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) przez cały czas obowiązywania umowy.
Na Wykonawcy spoczywa również odpowiedzialność cywilna i materialna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,
powstałych w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje
działania, uchybienia i zaniedbania, a także za działania i zaniechania podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu przez Zamawiającego
mienie, w tym w szczególności w wypadku stwierdzenia niedoborów obowiązany jest do
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zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości ceny zakupu przez
Zamawiającego powierzonego mienia, w wypadku uszkodzenia mienia powierzonego
obowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy lub odszkodowania w wysokości ceny
zakupu jeżeli uszkodzenia nie można naprawić.
§ 8. Odbiór prac
1. Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie przez właściwego
terytorialnie leśniczego lub inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę na druku
protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za
wykonaną przez Wykonawcę usługę.
2. Z czynności odbioru prac będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac, usterek lub wad w wykonaniu usługi,
Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu ich usunięcia.
Termin usunięcia usterek i wad ustali w protokole Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje
się do usunięcia wad swoim staraniem i na swój koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego .
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia usterek i wad Zamawiający może
powierzyć poprawienie prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym
przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się z decyzją odmowy odbioru wykonanych usług
lub podważa ilość wykonanych usług wskazaną w protokole odbioru, Wykonawca jest
zobowiązany do wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej.
§ 9. Cesja praw
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca może angażować do wykonania umowy Podwykonawców wymienionych w

2.
3.

załączniku nr __ do umowy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia w myśl art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp.
Kluczową częścią zamówienia są czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebieże
wczesne.
Zaangażowanie innych podwykonawców może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego. Zmiana podwykonawców wymaga zawarcia stosownego aneksu
do umowy.
Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy.

§ 11. Odstąpienie od umowy
1.

2.

Nie realizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania ze
skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
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3.
a.
b.

c.
d.

okolicznościach, (art. 145 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych). W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonana część
przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy, jeżeli:
Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym w zleceniu, o którym mowa w § 3
ust. 3 lub nie kontynuuje realizacji zamówienia określonego w przyjętym zleceniu bez
uzasadnionych przyczyn;
Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i
złożoną ofertą, a w szczególności nie przestrzega wymagań technologicznych wykonania
prac i nie używa deklarowanych w złożonej ofercie osób oraz sprzętu (zgodnie z zał. nr __
SIWZ -strona. oferty nr __) z wyjątkiem możliwości opisanej w § 5.2 e umowy;
Wykonawca odmawia przyjęcia zlecenia wykonania prac, za wyjątkiem przyjęcia przez
Zamawiającego uzasadnienia odmowy;
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do
usunięcia;

4.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od umowy z
przyczyn dotyczących Zamawiającego:

a.

gdy Zamawiający opóźnia się o 30 dni z terminową zapłatą wynagrodzenia i pomimo
złożonego przez Wykonawcę na piśmie wezwania i wyznaczenia Zamawiającemu
czternastodniowego terminu do zapłaty zaległości, nie wywiązuje się ze swojego
zobowiązania;
Zamawiający nie składa bez uzasadnienia „zleceń” prac do wykonania przez okres 30 dni i
pomimo złożonego przez Wykonawcę na piśmie wezwania i wyznaczenia Zamawiającemu
czternastodniowego terminu do złożenia zlecenia, nie wywiązuje się ze swojego
zobowiązania.
Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca
realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców innych niż wymienieni w
Załączniku nr _ do umowy bądź w aneksie do umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej. Jeśli oświadczenie o
odstąpieniu od umowy jest składane w chwili częściowego wykonania przedmiotu
zamówienia, to odstąpienie wywołuje skutki wyłącznie w stosunku do nie wykonanej części
przedmiotu zamówienia, co w oświadczeniu musi zostać jednoznacznie określone.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacyjny prac według stanu na dzień wygaśnięcia umowy
oraz zabezpieczy przerwane prace.

b.

5.
6.

7.

§ 12. Kary umowne i odszkodowania
1.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.

Karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonego w § 2 pkt 1
z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, zapłaci strona, której dotyczyć będą
powody odstąpienia od umowy przez drugą stronę.
Wykonawca, w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w wykonaniu prac lub w
przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% wartości brutto prac, których to
przekroczenie terminu dotyczy, za każdy dzień opóźnienia liczonej po upływie terminu
podanego w zleceniu prac do wykonania lub terminu wskazanego do usunięcia wad, nie
mniej niż 100,00 zł.
Informację o zakończeniu zleconych prac należy zgłosić właściwemu terytorialnie
leśniczemu w formie pisemnej (dotyczy prac wykonanych po upływie terminu wykonania).

3.
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu wykonania usług z powodu którego
Wykonawca nie mógł przewidzieć wcześniej np. niekorzystnych warunków
atmosferycznych Wykonawca, w trakcie realizacji zlecenia ma możliwość pisemnego
wystąpienia o dokonanie korekty terminu bądź sposobu wykonania zadania.
Jeżeli Wykonawca wykona zlecone prace w wadliwie, a wada nie będzie możliwa do
naprawienia Zamawiający ma możliwość naliczenia jednorazowej kary w wysokości
1 000,00 zł.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki Wykonawca
nie może powodować uszkodzeń drzew stojących. Spowodowanie uszkodzeń w
drzewostanie powyżej 5% ilości drzew na powierzchni objętej usługą w zleceniu, daje
prawo Zamawiającemu do naliczania kar umownych. Za uszkodzenie uznaje się zerwanie
kory z łykiem na szerokości co najmniej 2 cm. Kara umowna wynosi 20,00 zł za każde
uszkodzone drzewo.
Za usunięcie drzew niewyznaczonych do wycięcia Wykonawca ponosi karę umowną w
wysokości 100,00 zł za każde usunięte drzewo.
W przypadku stwierdzenia nie stosowania przez Wykonawcę technologii przyjaznych dla
środowiska leśnego Zamawiający będzie nakładał kary pieniężne w wysokości: za nie
stosowanie bioolejów oraz zestawów do utylizacji ewentualnych odpadów wycieku paliwa
lub oleju – 50,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nie stosowania
technologii przyjaznych dla środowiska leśnego.
W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę w trakcie zrywki lub podwozu drewna
korony drogi leśnej, polegającego na spowodowaniu powstania kolein lub bruzd w
nawierzchni i głębokości ponad 5 cm Wykonawca dokona naprawy staraniem własnym i na
koszt własny naprawy w wyznaczonym terminie, natomiast w przypadku zwłoki w usuwaniu
uszkodzeń korony drogi leśnej, zapłaci karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każde
100 mb uszkodzonego odcinka drogi.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pielęgnowania upraw Wykonawca
nie może dokonywać wycięcia lub uszkadzania drzewek w ramach założonego składu
gatunkowego uprawy. Spowodowanie wycięcia lub uszkodzenia w uprawie powyżej 1%
ilości drzewek posadzonych na powierzchni objętej usługą (liczonej po wykonaniu zabiegu)
daje Zamawiającemu prawo do naliczania kar umownych w wysokości 15 zł za każde
wycięte lub uszkodzone drzewko, niezgodnie z obowiązującymi zasadami w PGL LP.
Za nieuzasadnioną odmowę podpisania zlecenia przez Wykonawcę Zamawiający może
naliczyć kary umowne w wysokości 10% wartości zlecenia prac.
W przypadku samowolnego rozpoczęcia prac przez Wykonawcę (bez zlecenia) lub w
przypadku zwiększenia zakresu usługi poza zakres wynikający ze zlecenia, Zamawiający
może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto
ustalonej w § 2 pkt 1.
Ścięcie pniaków na wysokość powyżej ¼ średnicy pniaka daje prawo Zamawiającemu do
naliczania kar umownych, w wysokości 15,00 zł za każdy nieprawidłowo ścięty pniak.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody jest
wyższa niż suma kar umownych.
Należne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku zaangażowania pracowników na stanowisku drwal motorniczy nie
wykazanych w złożonej ofercie przetargowej (wg wzoru załącznik nr 7 SIWZ) bez
uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, Nadleśnictwo ma możliwość naliczenia
jednorazowej kary w wysokości 1 000,00 zł.
W przypadku nie przedłożenia oryginału umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym
przez Wykonawcę na stanowisku drwal motorniczy w przypadku zmiany takiego
pracownika w odniesieniu do wykazu osób w złożonej ofercie przetargowej, Nadleśnictwo
ma możliwość naliczenia jednorazowej kary w wysokości 1 000,00 zł.
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17.

W przypadku zaangażowania sprzętu nie wykazanego w złażonej ofercie przetargowej (wg
wzoru załącznik Nr 9 SIWZ) bez uprzedniego zgłoszenia zamawiającemu, Nadleśnictwo
ma możliwość naliczenia jednorazowej kary w wysokości 1 000,00 zł.
§ 13. Zmiany umowy

1.
A.


Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmian w umowie:
Wymagające zawarcia aneksu:
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz podwykonawców (Załącznik nr _
do umowy), na których Zamawiający wyrazi zgodę, natomiast w przypadku ich zmiany po
uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym zostanie sporządzony aneks do umowy;

B.


Niewymagające zawarcia aneksu:
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy dopuszczalna
jest wyłącznie na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ. Zmiana sprzętu, przy pomocy którego
Wykonawca realizuje przedmiot umowy dopuszczalna jest wyłącznie na inny równoważny
sprzęt zgodny z warunkami określonymi w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji poszczególnych prac
objętych zleceniem w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności tj.: w skutek działania siły wyższej, a w szczególności niekorzystnych
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia;
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji prac zawartych w zleceniu za zgodą stron;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian lokalizacji zlecanych prac
przy zachowaniu ekwiwalentności zamiany oraz przy zachowaniu ogólnej wartości
zamówienia i ceny zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie. Zmiany lokalizacji prac mające
odzwierciedlenie w zleceniach wystawionych przez zamawiającego, po podpisaniu przez
wykonawcę, są wiążące. Zamawiający zastrzega sobie również zmiany technologii prac z
zakresu gospodarki leśnej z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Zmiany umowy mogą wystąpić z następujących przyczyn:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe,
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne;
redukcja planowanej pielęgnacji nastąpi w przypadku wystąpienia suszy, przymrozków,
podtopień lub braku potrzeby pielęgnacji gleby w uprawach;
w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i związanej z nią konieczności natychmiastowej
zmiany planów pozyskania i zagospodarowania, np. pożar, śniegołomy;
gdy wystąpią istotne szkody od zwierzyny, owadów lub czynników grzybowych i
chorobotwórczych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zabiegu lub zagrażające
trwałości uprawy, młodnika lub drzewostanu;
ze względów ekonomicznych tj.: zachwianie koniunktury na rynku drzewnym, braku
możliwości sprzedaży drewna lub zmiana planu finansowego;
w przypadku obopólnej zgody stron na odstąpienie od wykonania poszczególnych zadań.





a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.



§ 14.
Zamawiający informuje Wykonawcę, że w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej
umowy, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia dla Wykonawcy i jego
pracowników:

Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym
materiałem.
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Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i
inne miejsca niebezpieczne.

Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych.

Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli.

Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych.

Zagrożenia związane z pracą przy ściance i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych.

Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie,
surowiec).

Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania, wejściach i dojściach.

Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości.

Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych niebezpiecznych.

Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne.

Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych.

Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych innych przedmiotów niebezpiecznych.

Zagrożenia odzwierzęce.

Zagrożenia pozostałe.
Za całość spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP, związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, przekazanego na podstawie zlecenia sporządzonego przez terytorialnie
odpowiedzialnego leśniczego, odpowiada Wykonawca.
§ 15. Postanowienia końcowe

1.

3.

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014
poz.1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
( Dz.U.1964,Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w sprawach procesowych – przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy powołane w SIWZ i niniejszej umowie
oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), treść oferty wraz z
załącznikami złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zawarto
niniejszą umowę.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr
2. Formularz cenowy – Załącznik Nr
3. Lista podwykonawców – Załącznik Nr
4. SIWZ - Załącznik Nr

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

......................................

...........................................
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Załącznik nr 15 do SIWZ
WZÓR
WZÓR UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NR SA-2126-…-15
spisana w dniu ……………………. roku w Przechlewie
pomiędzy:
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Niedźwiady w Przechlewie, ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo, zwanym
dalej Wydzierżawiającym
reprezentowanym przez:
NADLEŚNICZEGO – …………………………………………
a
………………………………………………………………………………………….,
Dzierżawcą
reprezentowanym przez:
…………………………………………….

zwanym

dalej

Strony, w oparciu o zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w
Szczecinku, zn. spr. ………………, z dnia ……………. roku zezwalającą na dzierżawę gruntu i
budynków zarządzanych przez Nadleśnictwo Niedźwiady, zawarły umowę o następującej treści.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa –
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Niedźwiady w
- Obrębie leśnym Niedźwiady Leśnictwo Kamionka oddz. 183 i /powierzchnia 40 m2/;
- Obrębie leśnym Niedźwiady Leśnictwo Kamionka oddz. 183 l /powierzchnia 15 m2/;
- Obrębie leśnym Niedźwiady Leśnictwo Nowa Brda oddz. 212 a /powierzchnia 10 m 2/, położonej
w miejscowości Niedźwiady, obręb ewidencyjny Bielsko, gmina Koczała,
a
składającej się z:
1.1. części działki gruntu nr 4183/1 o powierzchni 55 m2, sklasyfikowanego jako Ls;
1.2. części działki gruntu nr 4212/1 o powierzchni 10 m2 , sklasyfikowanego jako Ls;
1.3. części budynku socjalnego z magazynem o nr inw. 108/00378 o powierzchni
użytkowej 31,68 m2;
1.4. części chłodni na szkółce o nr inw. 108/00588 o powierzchni użytkowej 9,00 m2.
zwana dalej “NIERUCHOMOŚCIĄ”.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 2.
Cel i przeznaczenie umowy
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy NIERUCHOMOŚĆ do odpłatnego używania i pobierania
pożytków zgodnie z umową z przeznaczeniem: pomieszczenia w budynku socjalnym z
magazynem na cele socjalne Dzierżawcy; pomieszczenie w chłodni na przechowywanie
maszyn i urządzeń będących własnością Dzierżawcy.
Dzierżawca będzie używać NIERUCHOMOŚĆ zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dzierżawca ma prawo do pobierania pożytków z wyjątkiem wyrębu drzew i krzewów.
Dzierżawca oświadcza, że miejsce położenia, granice i powierzchnia wydzierżawionej
NIERUCHOMOŚCI oraz je stan jest mu znany.
Przekazanie
NIERUCHOMOŚCI nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia …………….. stanowiący
załącznik nr …. do niniejszej umowy.
Mapa gospodarcza /skala 1:5000/ z naniesionymi granicami i powierzchnią wydzierżawionej
NIERUCHOMOŚCI stanowi załącznik nr ……. do niniejszej umowy.
Gospodarka leśna na wydzierżawionym NIERUCHOMOŚCI prowadzona jest przez PGL LP
Nadleśnictwo Niedźwiady, a Dzierżawca zobowiązuje się w porozumieniu z
Wydzierżawiającym do szczegółowej troski o ochronę drzewostanu, runa leśnego i gleby. W
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związku z tym Wydzierżawiający ma prawo wejść na grunt w celu wykonania zabiegów
gospodarczych określonych w planie urządzenia lasu.
§3.
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony począwszy od dnia podpisania niniejszej umowy do
31.12.2015 roku.
§ 4.
Czynsz dzierżawy

1. Za używanie NIERUCHOMOŚCI Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu
czynsz dzierżawy w wysokości ……….. PLN netto (słownie: …………………………./100)
rocznie. Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony przez
Wydzierżawiającego w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Czynsz ustalony w ust. 1 płatny będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze, przy czym za dzień wykonania płatności
ustala się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.
3. Czynsz dzierżawy obejmuje opłaty z tytułu korzystania z mediów /energia elektryczna, woda,
nieczystości stałe i ciekłe/.
4. Niezależnie od czynszu Dzierżawca zobowiązany jest płacić właściwym organom podatek od
gruntu i budynków oraz składać właściwe deklaracje podatkowe.

5. Dzierżawca zobowiązuje się do zgłoszenia NIERUCHOMOŚCI w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy do właściwego urzędu gminy ze względu na miejsce położenia
nieruchomości gruntowej celem opodatkowania bez względu na fakt wystąpienia zwolnienia z
podatku.
§ 5.
Ubezpieczenia
Dzierżawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej .
§ 6.
Utrzymanie i używanie Przedmiotu dzierżawy

1. Wydzierżawiający ma prawo na bieżąco kontrolować stan NIERUCHOMOŚCI oraz jego
używanie w sposób określony zgodnie z postanowieniem niniejszej umowy.

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie następujące warunki umowy:
1. Dzierżawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy dzierżawy do przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o lasach i przepisów
wykonawczych oraz aktów administracyjnych indywidualnych wydanych w oparciu o
delegację ustawową przez jednostki organizacyjne Państwowe Gospodarstwo Lasy
Państwowe, w tym Nadleśniczego i Dyrektora GLP i RLP oraz zarządzeń normujących
zasady urządzenia lasu i wszelkich innych przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska, przyrody;

2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na wydzierżawionym
gruncie i w najbliższym otoczeniu;
3. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej czystości pomieszczenia,
urządzenia sanitarne i meble;

4. Ewentualne planowane przez Dzierżawcę ulepszenia pomieszczeń

mogą być
dokonywane tylko na pisemny wniosek Dzierżawcy i za pisemną zgodą
Wydzierżawiającego, a nakłady z tym związane pokrywane będą przez Dzierżawcę,
bez prawa zwrotu poniesionych nakładów;
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5. Dzierżawca nie może wznosić budynków i budowli trwale związanych z gruntem.
§ 7.
Dostęp i odpowiedzialność

2. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego

niezależnych, za takie w szczególności poczytuje się działania sił przyrody lub osób trzecich.
Odpowiedzialność osób trzecich podlega wyłączeniu również z tej przyczyny, że do
obowiązków Dzierżawcy należy zapewnienie właściwego nadzoru nad NIERUCHOMOŚCIĄ.

3. Dzierżawcy nie przysługuje odszkodowanie ze strony Lasów Państwowych za poniesione
straty materialne na skutek pożaru leśnego i innych klęsk żywiołowych lub grabieży.

4. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prowadzonej
działalności na NIERUCHOMOŚCI.

5. Dzierżawca zapłaci odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności na
wydzierżawionej NIERUCHOMOŚCI wyliczone w oparciu o przepisy obowiązujące w PGL LP.

6. Bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca nie ma prawa:
c.
d.
e.

udostępniania przedmiotu umowy osobom trzecim;
poddzierżawiania przedmiotu umowy osobom trzecim;
ustanawiania na przedmiocie umowy jakichkolwiek innych praw.
§ 8.
Wypowiedzenie i rozwiązanie

1. Umowa może być rozwiązana przez jej strony w drodze porozumienia w każdym terminie lub
w drodze wypowiedzenia wynoszącego 3 (trzy) miesiące w następującej sytuacji, gdy:
1. Grunt będzie niezbędny Wydzierżawiającemu.
2. Grunt zostanie przeznaczony na cele reprywatyzacyjne.
2. Umowa może być rozwiązana jednostronnie, bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a.
Dzierżawca zalega z należytym czynszem dzierżawy za dwa pełne okresy
płatności;

b.
c.
d.

e.
f.

Dzierżawca poddzierżawi przedmiot umowy osobie trzeciej;
Dzierżawca odda przedmiot umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania;
Zauważenia symptomów zagrażających zachowaniu trwałości lasu;
Dzierżawca
będzie
wykorzystywał
NIERUCHOMOŚCI
niezgodnie
przeznaczeniem, określonym w § 2;

z

Dzierżawca dopuszcza się naruszeń innych istotnych postanowień umowy;

W takich przypadkach Wydzierżawiający zobowiązany jest wezwać pisemnie Dzierżawcę do
zapłaty zaległego czynszu lub do zaprzestania naruszeń postanowień umowy, wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni od doręczenia wezwania i dopiero po
bezskutecznym upływie tego terminu, umowa może ulec rozwiązaniu poprzez pisemne
oświadczenie złożone Dzierżawcy.
§ 9.
Zwrot Przedmiotu dzierżawy

1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci NIERUCHOMOŚĆ Wydzierżawiającemu w
stanie niepogorszonym.
2. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zużycie NIERUCHOMOŚCI
następstwem prawidłowego używania.
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3. Dzierżawca usunie z NIERUCHOMOŚCI w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy maszyny i urządzenia Dzierżawcy na własny koszt, chyba że Strony
postanowią inaczej. W wypadku nie usunięcia wszystkich maszyn i urządzeń Dzierżawcy w
uzgodnionym przez Strony terminie Wydzierżawiający ma prawo usunąć maszyny i
urządzenia Dzierżawcy i zabezpieczyć na koszt Dzierżawcy.
4. Za okres od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do czasu przekazania NIERUCHOMOŚCI
Wydzierżawiającemu Dzierżawca zapłaci odszkodowanie w wysokości czynszu.

5. Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu NIERUCHOMOŚĆ na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego. W przypadku przedłużenia umowy po upływie obowiązywania
niniejszej umowy nie ma konieczności protokolarnego przekazania NIERUCHOMOŚCI.
Należy sporządzić wówczas protokół z wizji na gruncie. Ewentualne przedłużenie umowy
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
§ 10.
Klauzula o zachowaniu tajemnicy
Strony Umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z
realizacją niniejszej Umowy.
§ 11.
Zawiadomienia
Postanowienia końcowe

1. Korespondencja przez Dzierżawcę przesyłana będzie na adres:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
2. Faktury wystawiane będą przez Wydzierżawiającego na adres:
…………………………………………………………………………………………..

3. Faktury przesyłane będą przez Wydzierżawiającego na adres:
…………………………………………………………………………………………..
4. Wszelka inna korespondencja przesyłana będzie przez Wydzierżawiającego na adres:
……………………………………………………….
5. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadomienia o zmianie adresu pod rygorem
przyjęcia doręczenia na wskazany w umowie adres za skuteczne.
§ 12.
Postanowienia końcowe

8. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie ma kodeks cywilny.
9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

10. Wszelkie spory wynikające z umowy, w tym także dotyczące jej ważności lub interpretacji
postanowień, strony
Wydzierżawiającego.

poddają

rozstrzygnięciu

przez

Sąd

miejscowo

właściwy

dla

11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Dzierżawcy, jeden dla Wydzierżawiającego.
WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA:
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.................................................

.................................................................

Załączniki stanowiące integralną cześć umowy:
Załącznik nr 1- Protokół zdawczo-odbiorczy
ZAŁĄCZNIK NR 2 – MAPA GOSPODARCZA SKALA 1:5000
Orientacyjny miesięczny czynsz dzierżawny wynosi netto 300,00 zł.
Do kwoty tej należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.

Załącznik nr 16 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NA DZIERŻAWĘ MASZYN I URZĄDZEŃ NR / 2015
Zawarta w dniu ............2015 roku w Przechlewie pomiędzy Nadleśnictwem Niedźwiady
w Przechlewie zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez:
1. Nadleśniczego – mgr inż. Ireneusz Jażdżewski
a
zwanym dalej Dzierżawcą.
§1
1. Umowa obejmuje dzierżawę maszyn i urządzeń stanowiących własność Nadleśnictwa Niedźwiady.
Wykorzystywane one będą do prac na szkółce
i plantacji nasiennej Nadleśnictwa Niedźwiady.
2. Wydzierżawiający przekazuje maszynę lub urządzenie zgodnie z wykazem
na czas wykonania zadania objętego umową nr ............
z dnia ......... na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
w okresie od m-ca marca do m-ca listopada 2015 r.
Zwrot maszyn i urządzeń następuje również protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Dzierżawca oddaje przedmiot umowy Wydzierżawiającemu, wyczyszczony
i ustawiony w miejscu wyznaczonym.
4. Uwagi dotyczące stanu technicznego Dzierżawca zgłasza Wydzierżawiającemu
na piśmie.
5. Dzierżawca zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń zgodnie z
przeznaczeniem.
6. Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP.
Za stan techniczny i sprawność urządzeń i maszyn w zakresie eksploatacji, wymagań norm i BHP
odpowiada Dzierżawca.
7. Maszyny i urządzenia – w szczególności poz.1,4,7,8,9,10,12 zał.nr 1 winny być
zabezpieczone zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
8. Maszyny i urządzenia – w szczególności poz.1,4,7,8,9,10,12 po zakończeniu pracy winny być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych
§2
Odpłatność za wydzierżawienie sprzętu wynosi:
1. Za wykonywanie usługi na rzecz nadleśnictwa czynsz miesięczny
w wysokości ( cena orientacyjna - ok. 550,00 zł netto ryczałtowo od m-ca marca do listopada 2015 r.)
2. Za wykonywanie usług na rzecz osób trzecich czynsz w wysokości (cena orientacyjna - ok. 50,00 zł
netto)
za 1 dzień płatne miesięcznie od m-ca marca do listopada 2015 r.
Wykonanie powyższych usług potwierdza leśniczy szkółkarz.
Należność należy wpłacić każdorazowo do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, po uprzednim
wystawieniu faktury.
3. Do powyższych cen zostanie naliczony należny podatek VAT.
§3
Należności wynikające z niniejszej umowy należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy nadleśnictwa BS
O/Przechlewo 03 9326 0006 0060 1193 2000 0010
§4
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W przypadku uszkodzenia maszyny lub urządzenia z winy Dzierżawcy, pokryje on koszty związane z
naprawą sprzętu i transportem.
§5
Integralna część niniejszej umowy stanowi wykaz maszyn i urządzeń będących przedmiotem dzierżawy.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wydzierżawiający
Dzierżawca
Zał. Nr 1 do umowy
WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY:
Lp.

Nazwa maszyny

Nr inwentaryzacyjny

1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ŚLADOWNIK SZKÓŁKARSKI
PŁUG ROLNICZY
KULTYWATOR „EGEDAL”
GLEBOGRYZARKA
PODPRYWACZ TYP 1601
WYORYWACZ „EGEDAL”
ROZSIEWACZ NAWOZU
SIEWNIK 5 RZĘDOWY
PŁUG 4-SKIBOWY
SZPAROWNIK DO WYCISKANIA SZCZELIN
CYKLOP – ŁADOWACZ
PODCINACZ KORZENI
OPIELACZ WIELORZĘDOWY
BRONA ROTACYJNA
BRONA TALERZOWA
POJEMNIK NA ŚMIECI PODWIESZANY
POJEMNIK NA ŚMIECI PODWIESZANY
POJEMNIK NA ŚMIECI PODWIESZANY
PODCINACZ KORZENI
MYJKA CIŚNIENIOWA
AGREGAT UPRAWOWY
BRONA CIĘŻKA
ŁOPATA MECHANICZNA V84/3
BRONA 3POLU-211/2
AKTYWNY PODCINACZ KORZENI

590/ 01541
590/ 00915
590/ 01471
590/ 00909
594/ 01208
590/ 01401
591/ 01465
591/ 00611
590/01488
591/ 01464
591/ 00401
590/01891
592/ 00911
590/ 01683
590/ 00907
808/00716
808/00717
808/00718
592/02115
B49/3103
B34/3122
B34/3123
590/02178
B34/3665

___________________________________________________________________________
SIWZ sporządził:
mgr inż. Szałek Ewa

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego:
Nadleśniczy
/-/ mgr inż. Ireneusz Jażdżewski

Przechlewo, dnia 13.11.2014 r.
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