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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375548-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gniezno: Usługi leśnictwa
2014/S 212-375548
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83
Osoba do kontaktów: Andrzej Kiszkarewicz, Andrzej Gross
62-200 Gniezno
POLSKA
Tel.: +48 614264611
E-mail: gniezno@poznan.lasy.gov.pl
Faks: +48 614264611
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi leśnictwa

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gniezno w 2015 roku.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Nadleśnictwo Gniezno.
Kod NUTS PL418
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gniezno w 2015 roku.
Zamówienie zostało podzielone na 7 części, zwanych w dalszej treści pakietami:
— Pakiet 1 – Leśnictwa: Brody, Kowalewko, (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna),
— Pakiet 2 – Leśnictwa: Nowaszyce, Las Miejski, Zakrzewo (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka
drewna),
— Pakiet 3 – Leśnictwo Stary Dwór (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, usługi z zakresu
ochrony przeciwpożarowej lasów – dyżury przeciwpożarowe na dostrzegalni przeciwpożarowej),
— Pakiet 4 – Leśnictwa: Piłka, Smolniki (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna),
— Pakiet 5 – Leśnictwa: Skorzęcin, Hutka, Dolina, Wólka (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka
drewna),
— Pakiet 6 – Szkółka Leśna Powidz: prace mechaniczne i ręczne w pełnym zakresie produkcji materiału
sadzeniowego na powierzchniach otwartych i w środowisku kontrolowanym (namioty foliowe, inspekty).
Nadleśnictwo Gniezno – Awansowe przygotowanie gleby, rozdrabnianie pozostałości zrębowych, dowóz
sadzonek, utrzymanie dróg leśnych,
— Pakiet 7 – Nadleśnictwo Gniezno – Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna (harwester i forwarder).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkową wartość podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 321 161,21 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
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Leśnictwa: Brody, Kowalewko, (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 180 741,32 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
Leśnictwa: Nowaszyce, Las Miejski, Zakrzewo (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 207 893,44 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1)
Krótki opis
Leśnictwo Stary Dwór (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, usługi z zakresu ochrony
przeciwpożarowej lasów – dyżury przeciwpożarowe na dostrzegalni przeciwpożarowej).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 150 005,92 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1)
Krótki opis
Leśnictwa: Piłka, Smolniki (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 179 144,12 EUR
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1)
Krótki opis
Leśnictwa: Skorzęcin, Hutka, Dolina, Wólka (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 396 522,52 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1)
Krótki opis
Szkółka Leśna Powidz: prace mechaniczne i ręczne w pełnym zakresie produkcji materiału sadzeniowego na
powierzchniach otwartych i w środowisku kontrolowanym (namioty foliowe, inspekty). Nadleśnictwo Gniezno
– Awansowe przygotowanie gleby, rozdrabnianie pozostałości zrębowych, dowóz sadzonek, utrzymanie dróg
leśnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 115 946,18 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1)
Krótki opis
Nadleśnictwo Gniezno –Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna (harwester i forwarder).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowy koszt podano bez zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 90 907,71 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ust. 4).
Każda oferta częściowa na część zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości:
— Pakiet nr 1 – wadium o wartości 24 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100),
— Pakiet nr 2 – wadium o wartości 28 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100),
— Pakiet nr 3 – wadium o wartości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100),
— Pakiet nr 4 – wadium o wartości 24 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100),
— Pakiet nr 5 – wadium o wartości 54 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100),
— Pakiet nr 6 – wadium o wartości 16 000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100),
— Pakiet nr 7 – wadium o wartości 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane prace w terminie do 21
dni od daty złożenia faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
— Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej bądź oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Wykonawca składa 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, 10 i 11
ustawy.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — Polisa lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN na każdy pakiet. Polisa
musi być ważna przynajmniej na dzień złożenia oferty, a następnie przedłużona na okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
Uwaga: Z treści załączonej polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć dowód wpłaty
(np. potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
— 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.
— Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy– w tym okresie, min. 1 usługi o podobnym charakterze i zakresie jakie obejmuje
zamówienie, o wartości brutto nie mniejszej niż:
— pakiet nr 1 – 650 000 PLN,
— pakiet nr 2 – 750 000 PLN,
— pakiet nr 3 – 550 000 PLN,
— pakiet nr 4 – 650 000 PLN,
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— pakiet nr 5 – 1450 000 PLN,
— pakiet nr 6 – 450 000 PLN,
— pakiet nr 7 – 350 000 PLN.
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz.
Uwaga: w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część (pakiet) zamówienia, Wykonawca musi przedłożyć
dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku niedublujące się w ramach każdej oferty o wartości
nie mniejszej niż suma wymagana dla danego pakietu.
Przez zamówienie o podobnym charakterze rozumie się wykonywanie prac w zakresie pozyskiwania drewna
oraz hodowli lasu oraz ochrony lasu u Zamawiającego lub na rzecz innych jednostek organizacyjnych PGL Lasy
Państwowe, lub na rzecz innych zamawiających, zlecających usługi z zakresu gospodarki leśnej.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże i udokumentuje posiadanie następujących maszyn i urządzeń:
— forwarder o ładowności od 3 do 12 ton lub przyczepę z żurawiem do załadunku o ładowności od 3 do 12 ton
przystosowaną do nasiębiernej zrywki drewna: 1 szt. (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5),
— ciągnik rolniczy o mocy od 80 do 120 KM: 4 szt. (dot. pakietu nr 6),
— urządzenia do rozdrabniania pozostałości pozrębowych: 2 szt. (dot. pakietu nr 6),
— pług leśny LPZ 75 z pogłębiaczem do awansowego przygotowania gleby: 2 szt. (dot. pakietu nr 6),
— harwester – min. 1 szt. i forwarder lub przyczepa z żurawiem do załadunku o ładowności od 6 do 12 ton
przystosowana do nasiębiernej zrywki drewna – min. 1 szt. (dot. pakietu nr 7).
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
— osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z
użyciem pilarki (§ 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz.
1141) dla:
—— pakiet nr 1 – min. 6 pilarzy,
—— pakiet nr 2 – min. 7 pilarzy,
—— pakiet nr 3 – min. 5 pilarzy,
—— pakiet nr 4 – min. 7 pilarzy,
—— pakiet nr 5 – min. 14 pilarzy,
—— pakiet nr 7 – min. 2 pilarzy.
(jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 pakiet to minimalna liczba pilarzy musi wynosić sumę
wymaganych ilości pilarzy na każdy z pakietów),
— osobami z uprawnieniami dla min. 2 osób do prac przy opryskach z użyciem środków chemicznych, tj.
posiadającymi aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków
ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455)
lub ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których
mowa w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz.
849 z późn. zm.) – (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6),
— osobami (min. 1 osobą) posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3
ustawy o dozorze technicznym (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. nr 122, poz. 1321) (dot. pakietu nr 1, 2,
3, 4, 5),
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— osobami (min. 2 osobami) posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust.
3 ustawy o dozorze technicznym (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. nr 122, poz. 1321) (dot. pakietu nr
6,7).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, 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 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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego bądź innych podmiotów zaleca
się przedstawienia ich jako podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia w tej części, w której korzysta
z tego doświadczenia i wiedzy.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 6-2710/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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17.11.2014 - 08:30
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.11.2014 - 09:00
Miejscowość:
Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno – świetlica (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na:
powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50 % wartości zamówienia
podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy)
zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może uznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie powinno wskazać 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. 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.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
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terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.10.2014
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