Nadleśnictwo Gniezno
_______________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nr postępowania: S.270.9.2015
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gniezno w roku 2016”

Zamówienie realizowane ze środków własnych
Gniezno, dnia 03.12.2015 r.
Opracował: Sekretarz - Andrzej Gross
Zatwierdzam: Nadleśniczy – Michał Michalak
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SPECYFIKACJA ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gniezno
reprezentowane przez: Michała Michalaka– Nadleśniczego
Siedziba Nadleśnictwa:

ul. Wrzesińska 83
62 -200 Gniezno
tel.61 4264611 fax 61 4264611
e-mail: gniezno@poznan.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: www. gniezno.poznan.lasy.gov.pl
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej „SIWZ”).

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. - dalej „PZP”), z uwzględnieniem art. 5
ust. 1 PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o
wartości niższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

3.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Gniezno w 2016 roku zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.)
obejmujące:

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|S t r o n a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis technologii
wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny
Nadleśnictwa Gniezno, przy czym realizacja zamówienia będzie się odbywała w
granicach administracyjnych leśnictw. Lokalizacje (adresy leśne), na których planowana
jest realizacja przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega zmianę miejsca realizacji zamówienia w ramach danego
leśnictwa.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne czynności wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zakres usług obejmuje:

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.
Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ .
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
77200000-2 Usługi leśnictwa
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77231100-9 Usługi zarządzania zasobami leśnymi
77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231400-2 Usługi oceny zasobów leśnych
77231500-3 Usługi monitorowania lub oceny lasu
77231600-4 Usługi zalesiania
77231800-6 Usługi zarządzania pielęgnacją lasów
77231900-7 Usługi sektorowego planowania lasów
75251120-0 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
3.2.

Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia
1)

Podstawowe akty prawne:
-

ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1153 z późn. zm.),

-

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.),

-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),

-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U.
Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
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-

-

2)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908 oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r, poz. 450)
ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2014 poz. 621)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowaniu i magazynowaniu
środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organicznomineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 z 2002 r.), (Dz.U. 2005 nr 88 poz.
752)

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie
obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z
niżej wymienionych dokumentów:
-

„Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

-

„Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

-

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona
zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
20 kwietnia 2012 r.,

-

„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną
zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
21 listopada 2011 r.,

-

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC.
(http://www.poznan.lasy.gov.pl/documents/688373/0/FSC/9466a8d844b6-4502-a6b5-9e8a2530b5b3, http://www.pefc-polska.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania powyższych zapisów,
na co Wykonawca wyraża zgodę .
Powyższe uregulowania dostępne są w siedzibie Zamawiającego.
3.3.

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1)

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych
zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”).
Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji,
lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby również
szczególne wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części
prac stanowiących przedmiot Zlecenia objętych odbiorami częściowymi.
Wykonaniem Zlecenia w zakresie dot. danej lokalizacji jest wykonanie zabiegu
określonego w Zleceniu w tej lokalizacji.

2)

Wykonawca po zakończeniu prac na powierzchni roboczej ma obowiązek,
przed jej opuszczeniem, uporządkowania powierzchni dróg, linii oddziałowych
i rowów oraz nieczystości pozostawionych na powierzchni.
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3)

4)

Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany będzie posiadać
odpowiednie zestawy do pochłaniania oleju (maty sorpcyjne), które znajdują się
na wyposażeniu urządzeń mechanicznych (ciągnik i inne w miejscu ich
tankowania), a których użytkowanie może spowodować skażenie środowiska
olejem podczas wykonywania prac w lesie oraz podczas dojazdu i powrotu z
powierzchni roboczej.
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia
tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace
obejmujące rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac
przewidzianych instrukcjami wskazanymi w pkt. 3.2. SIWZ. Lokalizacja tablic
przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z właściwym leśniczym.
Właściwe tablice dostarczy Zamawiający.

3.4.

Wykonawca
może
podwykonawcom.

3.5.

W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot
zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji
przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.

3.6.

Zlecone prace wykonywać można w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00 do 15:00
Praca w innych terminach i godzinach odbywać się może wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
W sytuacjach wiążących się z ochroną lasu przed klęskami żywiołowymi, a w
szczególności pożaru, Wykonawca zobowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy przy
usuwaniu ich skutków lub zabezpieczeniu powierzchni przed niekontrolowanym
rozprzestrzenieniem się ognia natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego
informacji o wystąpieniu takiej okoliczności (nie później jednak niż w ciągu 1
godziny), bez względu na lokalizację zdarzenia, na terenie objętym umową. Osoby
przy dozorze pożarzyska (nie mniej niż dwie osoby - o ilości osób niezbędnych
decyduje przedstawiciel zamawiającego), które muszą posiadać kontakt telefoniczny z
osobą w RPAD Nadleśnictwa i innymi niezbędnymi osobami (telefony kontaktowe
podaje leśniczy lub pełnomocnik Nadleśniczego obecny przy pożarze). Wykonawca
zobowiązany jest do podania nazwisk osób dozorujących leśniczemu lub
pełnomocnikowi Nadleśniczego. O zakończeniu dozorowania decyduje leśniczy.
Rozliczenie prac związanych z zabezpieczeniem pożarzysk nastąpi na podstawie
protokołu odbioru robót, w oparciu o stawki godzinowe dla tego typu prac zgodnie z
ofertą wykonawcy.
Zamawiający informuje, że może udostępnić w formie dzierżawy do wykonania prac:
zawartych w części nr 6 następujących maszyn i urządzeń:
- kultywator firmy EGEDAL
- walec grządkowy
- rozrzutnik obornika WARFAMA
- siewnik pięciorzędowy
- podest na wysięgniku PMR 140
- wyorywacz firmy EGEDAL
- podcinacz aktywny 5-cio rzędowy
- kosiarka spalinowa R53
- przystawka Pędrak
- podcinacz klamrowy PS 1450

3.7.

3.8.

powierzyć

realizację

części

przedmiotu

zamówienia
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- opryskiwacz plecakowy – spalinowy „Cifarelli”
- wykaszarka spalinowa 323RII
- oraz budynek gospodarczy nr inwentarzowy 1443/108 o pow. użytkowej 11,56 m2.
Roczny czynsz za dzierżawę wynosi 1500,00 zł netto plus podatek VAT.
Zasady dzierżawy określi umowa dzierżawy – (załącznik nr 11 do SIWZ).
3.9. Do sporządzenia oferty (przedmiotu zamówienia) wykorzystano:
3.9.1. Katalogi pracochłonności robót stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie
wprowadzenia katalogów norm czasu pracy do prac leśnych (Zn. spr. OR-181-1/03) załącznik nr 12 do SIWZ.
3.9.2. Zarządzenie Nr 41/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno z dnia 27.10.2014 r. załącznik nr 13 do SIWZ.
3.10.

Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu
zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace
będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 9 ust 1 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 roku.
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w
Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50% wartości poszczególnych części zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

6.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 PZP, art. 24 ust. 2a PZP oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.
Na podstawie art. 24 ust. 2a PZP Zamawiający wykluczy 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.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawców, którzy 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.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi
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powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie):
a)

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1
usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy w 1 roku) polegającą na wykonywaniu prac
z zakresu: prace mechaniczne i ręczne w pełnym zakresie

produkcji materiału sadzeniowego na powierzchniach
otwartych i w środowisku kontrolowanym, awansowego
przygotowania gleby, rozdrabniania pozostałości zrębowych,
dowozu sadzonek, utrzymania dróg leśnych, na kwotę nie
mniejszą niż 400 tys. zł
b)

nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania
usług polegających na wykonywaniu prac z zakresu

awansowego przygotowania gleby, rozdrabniania
pozostałości zrębowych, dowozu sadzonek, utrzymania dróg
leśnych na kwotę przekraczającą 20 tys. zł.
3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a)

co najmniej 2 szt. urządzeń do rozdrabniania pozostałości
pozrębowych,

b)

co najmniej 4 szt. - ciągników rolniczych o mocy od 80 do 120
KM,

c)

co najmniej 2 szt. pługów LPZ 75 z pogłębiaczem do
awansowego przygotowania.

Uwaga: Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Dz. U. z 2012r., poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie
Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję
UDT).
Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a)
co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie

kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o
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dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1125)
b)

4)

co najmniej 2 osobami z uprawnieniami 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.)

ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności
ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub
zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 70 000,00 zł

6.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

6.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć:
a)

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

b)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

8|S t r o n a

c)

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, iż 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 wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

d)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

e)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4 – 8 i 10 - 11PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

f)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

g)

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
PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.

h)

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ).
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W przypadku oferty wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że do oferty należy
załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, iż 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 oraz (2)
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla
każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
7.2.

W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu dla każdej części zamówienia
do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a)

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

b)

wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 9 do
SIWZ.
Dowodami są: (1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być́
wydane nie wcześniej niż̇ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
(2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części.

7.3.

c)

wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o
podstawie dysponowania zasobami (załącznik nr 8 do SIWZ);

d)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7
do SIWZ)

e)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawianą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; 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.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
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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. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,
zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego
zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) charakter
stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, (4) zakresu i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Niewiążący wzór zobowiązania o
oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia określa załącznik nr 14 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
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, żąda ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt e w odniesieniu
do podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.1.
7.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

zamieszkania

poza

terytorium

1)

o których mowa w pkt 7.1. ppkt b, c, d, f składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu (c) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2)

o których mowa w pkt 7.1. ppkt e, g składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumentu dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
PZP.

7.5.

Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1) lit. a) oraz c) oraz w
rozdziale 7 pkt 7.4. ust. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt.
7.4. ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

7.6.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się
odpowiednio.
7.7.

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 miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

7.8.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

7.9.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a)

w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty –
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

b)

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

c)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak
też dla wszystkich partnerów;

d)

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

8.1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)

w zakresie procedury przetargowej:
Andrzej Gross tel/fax 61 4264611
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.

b)

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Kiszkarewicz tel/fax 61 4264611
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.

8.2.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego
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o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem
przygotowania i złożenia oferty.
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, faksem lub drogą
elektroniczną i skierowane na adres: Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83
62-200 Gniezno ;
fax. 61 4264611 ; gniezno@poznan.lasy.gov.pl
8.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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.( art. 38 ust. 1pkt. 3) Pzp).
8.4.
Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
8.5. Zamawiający informuje, że bieg ustawowych terminów liczony będzie od daty
przekazania informacji pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Przesłanie ich po
godzinie 14:30 skutkować będzie zarejestrowaniem, jako poczty przychodzącej z datą
następnego dnia roboczego Zamawiającego
8.6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy
pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania, a jeśli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie
8.7. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
8.8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie
www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl.
8.9. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia
jest
udostępniana
na
tej
stronie
www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl
8.11.

Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 16 000,00 zł

9.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi
zmianami).

9.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego
w
banku
BZ
WBK
O/Gniezno
nr
rachunku:
12109013750000000037010189 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu na
„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gniezno w roku 2016”

9.4.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

9.5.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa - I piętro). Wadium musi zabezpieczać ofertę na
daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie
wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym
terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą.

9.6.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,

4)

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46
ust. 5 PZP .
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z
art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
11.2

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

11.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

11.5

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SIWZ.

11.6

Na ofertę składają się:
a)

formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Formularzem Cenowym
(załączniki nr 3 do SIWZ)

b)

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 5 do SIWZ)

c)

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (załącznik
nr 6 do SIWZ)

d)

oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ).

e)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

f)

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub
zaświadczenia, 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,
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g)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
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,

h)

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4 – 8 i 10 – 11 PZP - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

i)

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 PZP - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

k)

wykaz usług (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz dowodami potwierdzającymi, że
zostały wykonane należycie oraz ze wskazaniem w wykazie informacji o
usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie,

l)

wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o
podstawie dysponowania zasobami (załącznik nr 8 do SIWZ),

ł)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7
do SIWZ),

m)

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadania środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy wystawiana nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,

n)

pełnomocnictwo, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik,

o)

pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres wykonywania zmówienia – wyłącznie w
przypadku, jeżeli Wykonawca wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie
polegał na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ).

11.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gniezn w roku 2016”
nie otwierać przed 30.12.2015 r. godz. 08:30
Adres Wykonawcy
11.8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu
otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania
powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie
drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
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11.9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód
winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.
11.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11.11 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami),
wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem
zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
„Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w
pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek
każdej zainteresowanej osoby.
11.12 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej
tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
11.13 Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
11.14 Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
11.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
11.16 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.
w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
11.17 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.18 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
11.19 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie
będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.
11.20 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.12.2015 r. do godz. 08:00, w
Nadleśnictwie Gniezno pokój nr 21- sekretariat I piętro .

12.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2015 r. o godz. 08:30, w Nadleśnictwie Gniezno w sali
narad- -parter.
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12.3.

Otwarcie ofert jest jawne .

12.4.

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

12.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.

12.6.

Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie.

12.7.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert,
na jego pisemny wniosek.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załączniki nr 1 do SIWZ)
łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Formularzu Cenowym.
13.2. Ceny za poszczególne pozycje (prace) powinny być podane na Formularzu Cenowym.
Ceny pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją danej części
zamówienia. Cena łączna wynikająca z Formularzu Cenowego za poszczególne pozycje
(prace) powinna zostać przeniesiona do formularza oferty (załączniki 1 do SIWZ).
13.3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego
przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem
w Formularzu cenowym (załączniki nr 3 do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
13.4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
13.5. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia, postanowienia wynikające
z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia cen
jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

14.1.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1)

Cena – 80 %,

2)

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę – 20 %.

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1)

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
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C = ------------ x100 pkt x 80 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
formularzu oferty (załączniki nr 1 do SIWZ).
2) W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” oceniane będzie przyjęcie przez
Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za
jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
SIWZ.
Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osób przewidzianych do
realizacji:
- uprawniony do prac przy opryskach z użyciem środków chemicznych (min. 1
osoba ) i operator (min. 1 osoba ) - (pełnych etatów 2)
Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji
przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w formularzu oferty (załącznik 1 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu
oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie
uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w
ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam,
iż zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę
punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów.
14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1)

przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy konsorcjum,
jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;

2)

przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o

ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków ochrony
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roślin lub ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin dla osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.
3)

przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń

kwalifikacyjnych operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze
technicznym dla osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.
4)

przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy od
odpowiedzialności cywilnej określonej we wzorze umowy.

5)

wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

6)

w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć kopie umów o pracę w przypadku,
gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przy
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr
2 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
16.1. 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 art. 179 do
198 – odwołanie, skarga.
16.2. Odwołanie:
16.2.1. 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.
16.2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
16.2.3. 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.
16.2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
16.2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na
wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
16.2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy - od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
16.3. Skarga do sądu

20 | S t r o n a

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny łącznej oferty
brutto.
17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

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.

17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

18. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.

Załącznik nr 1

– formularz oferty

2.

Załącznik nr 2

– wzór umowy

3.

Załącznik nr 3

– formularze cenowe oferty

4.

Załącznik nr 4

– opisy przedmiotu zamówienia

5.

Załącznik nr 5

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6.

Załącznik nr 6

– oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.

7.

Załącznik nr 7

– wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

8.

Załącznik nr 8

– wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
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9.
10.

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

11.
12.
13.

Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

14.

Załącznik nr 14

– wykaz usług
– oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej wraz
z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
– wzór umowy dzierżawy maszyn i urządzeń oraz budynku
– katalogi pracochłonności
– Zarządzenie Nr 41/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno z dnia
27.10.2014 r.
- niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
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Załącznik nr 1 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

OFERTA
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług leśnych w
Nadleśnictwie Gniezno w roku 2016” składamy niniejszym ofertę:
1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto:
___________________________________________PLN,

2.

Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonych formularzy
cenowych i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace)
tworzące zamówienie.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w
tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

4.

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

5.

Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić
podwykonawcom: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .
Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ .
6.

Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ .
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało
załączone do naszej oferty.

7.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
___________________________________________________________________________
nr faksu: ____________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________

8.

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do realizacji przedmiotu zamówienia,
w zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

9.

Ofertę niniejszą składamy na ______________ stronach.

10.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki, 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)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWNAIA
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, będzie realizować zamówienie za pomocą
następujących osób
L.p.

Imię i
nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Uprawnienia

Wykształcenie

Podstawa do
dysponowania
tymi osobami

Ponadto oświadczam, iż ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
WYKAZ
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, będzie realizować zamówienie za pomocą
następujących urządzeń technicznych
L.p.

Rodzaj
urządzenia

Opis

Podstawa do
dysponowania

Ponadto oświadczam, że w/w urządzenia techniczne spełniają wszelkie wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego.
________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 9 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

WYKAZ USŁUG
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał)
następujące usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i
pozyskania drewna, lub ________________
Lp.

Podmiot, na rzecz
którego usługa została
wykonana (nazwa,
siedziba)

Termin
wykonania usługi
(należy podać
daty dz-mc-rok)
początek

Rodzaj
wykonanych usług

Wartość
brutto
wykonanych
usług

koniec

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał) nie
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wykonał lub wykonał nienależycie następujące usługi polegające na wykonywaniu prac z
zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna lub __________________
Lp.

Podmiot, na
rzecz którego
usługa została
wykonana
(nazwa,
siedziba)

Termin wykonania
usługi
(należy podać daty
dz-mc-rok)
początek

koniec

Rodzaj
wykonywanych usług

Wartość brutto
usług
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie

________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 10 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku
2016”
Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której
wchodzą*:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 14 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą w
__________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art.
26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w
sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w roku 2016” (dalej: „Postępowanie”), tj.
_______________________________ ___________________________________________________ z
siedzibą
w
____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:
-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w
następujący sposób: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.

________________________________
(podpis)
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