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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505168-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęka Opatowska: Usługi leśnictwa
2019/S 207-505168

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
Adres pocztowy: Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1
Miejscowość: Łęka Opatowska
Kod NUTS: PL416
Kod pocztowy: 63-645
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Plewnia
E-mail: lzd-siemianice@home.pl 
Tel.:  +48 627826400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lzd-siemianice.home.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: http://www.lzd-siemianice.home.pl/lzd/index.php/zamowienia-publiczne/dokumenty-
dodatkowe/13.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2020–2021 w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice
Numer referencyjny: 1/ZUL/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

mailto:lzd-siemianice@home.pl
www.lzd-siemianice.home.pl
http://www.lzd-siemianice.home.pl/lzd/index.php/zamowienia-publiczne/dokumenty-dodatkowe/13.html
http://www.lzd-siemianice.home.pl/lzd/index.php/zamowienia-publiczne/dokumenty-dodatkowe/13.html
https://josephine.proebiz.com/pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna, szkółkarstwa leśnego, utrzymania obiektów leśnych oraz gospodarki łowieckiej w LZD Siemianice w
latach 2020-2021.
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.1.5 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 184 498.80 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Dobrygość
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Dobrygość

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych wynikające z załącznika
nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Dobrygość

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 740 610.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Wielisławice
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Wielisławice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych oraz gospodarki
łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Wielisławice

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 954 491.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Laski
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Laski

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych wynikające z załącznika
nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Laski

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 721 029.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
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zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Marianka
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Marianka

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych oraz gospodarki
łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Marianka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 174 138.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Ciecierzyn
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Ciecierzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych wynikające z załącznika
nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Ciecierzyn

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 471 944.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Doświadczalne Unieszów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
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77210000
77211500
77231000
77231600
77211000
77200000
77211600
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Doświadczalnego Unieszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych wynikające z załącznika
nr 3 do SIWZ na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Unieszów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 830 490.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gospodarstwo Szkółkarskie Dobrygość
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Gospodarstwa Szkółkarskiego Dobrygość

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa leśnego
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Dobrygość

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 812 169.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grodzenie i rozgradzanie upraw leśnych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77231000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu za pomocą
siatki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na terenie LZD Siemianice.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 479 625.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie
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przekroczy 30 % wartości niniejszego zamówienia i będą one udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowy opis w rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być
wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą wartości zamówienia podstawowego
i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w wysokości 30 % zamówienia
podstawowego oraz opcji (20 % wartości zamówienia podstawowego).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonanie prac z zakresu usług gospodarki leśnej (o charakterze i rodzaju usług jak w danym
pakiecie, na który jest składana oferta, tj. w pakietach od I do VI – usługa/umowa musi obejmować wykonanie
łącznie pozyskania, zrywki drewna oraz prac z zakresu zagospodarowania lasu, w pakiecie VII – łącznie prac
z zakresu szkółkarstwa leśnego, w pakiecie VIII łącznie prac z zakresu grodzenia upraw leśnych), na kwotę
brutto:
Dla Pakietu I - 200 000 zł
Dla Pakietu II - 200 000 zł
Dla Pakietu III - 300 000 zł
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Dla Pakietu IV - 200 000 zł
Dla Pakietu V - 300 000 zł
Dla Pakietu VI - 300 000 zł
Dla Pakietu VII - 200 000 zł
Dla Pakietu VIII - 200 000 zł
Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
Dysponuje odpowiednimi narzędziami i urządzeniami dla:
Pakiet I - 2 pilarki spalinowe, 2 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 25 KM;
Pakiet II - 3 pilarki spalinowe, 3 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 45 KM;
Pakiet III - 3 pilarki spalinowe, 3 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 45 KM;
Pakiet IV - 3 pilarki spalinowe, 3 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 45 KM;
Pakiet V - 2 pilarki spalinowe, 2 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 45 KM;
Pakiet VI - 4 pilarki spalinowe, 4 wykaszarki spalinowe, 1 ciągnik o mocy min 25 KM, 1 ciągnik o mocy min 45
KM;
Pakiet VIII - 1 pilarka spalinowa, 1 wykaszarka spalinowa, 1 ciągnik o mocy min 25 KM z przyczepą, 1 świder
Glebowy, spalinowy o średnicy do 40cm i głębokości min 80cm.
Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
Spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące kwalifikacje
zawodowe
Oraz wymagane uprawnienia tj.:
Dla Pakietu I i V 2 drwali motorniczych i 1 osoba z uprawnieniami kat T;
Dla Pakietu II, III i IV 3 drwali motorniczych i 1 osoba z uprawnieniami kat T;
Dla Pakietu VI 4 drwali motorniczych i 1 osoba z uprawnieniami kat T;
Dla Pakietu VII 1 osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze
Środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na
Podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony
Roślin;
Dla Pakietu VIII 1 osoba z uprawnieniami kat T.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10
Do SIWZ. Umowa realizowana będzie na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice od dnia
podpisania umowy do 31.12.2021 r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą
określane w Zleceniach
Sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
Wystąpienia okoliczności wymienionych w § 16 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba LZD Siemianice (sala klubowa) 63-645 Siemianice ul Kasztanowa 1/1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
Lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
Wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
Podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
Terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
Warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
Opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
Taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
Zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
Terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2019
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