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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429289-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krynica-Zdrój: Usługi leśnictwa
2017/S 207-429289

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny Krynica
ul. Ludowa 10
Osoba do kontaktów: Józef Bębenek
33-380 Krynica-Zdrój
Polska
Tel.:  +48 184712068
E-mail: lzdkrynica@ur.krakow.pl 
Faks:  +48 184777770
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://lzdkrynica.ur.krakow.pl/LZDKrynica-Kontakt.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-
Zdroju w 2018 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL218

mailto:lzdkrynica@ur.krakow.pl
http://lzdkrynica.ur.krakow.pl/LZDKrynica-Kontakt.html
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania i ochrony lasu na terenie leśnictw: część 1 Kopciowa,
część 2 Krynica Zdrój, część 3 Jaworzyna, część 4 Krynica Wieś, część 5 Tylicz, część 6 Powroźnik.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość szacunkowa zawiera wartości ewentualnych zamówień uzupełniających w wysokości 50 % wartości
zamówienia podstawowego oraz opcji w wysokości 205 wartości zamówienia podstawowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 3 349 000 i 5 695 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: W stosunku do każdej części zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ. Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia prac objętych 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
umowy określonej w umowie.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Leśnictwo Kopciowa
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 666 000 i 1 132 000 PLN
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Leśnictwo Zdrój
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 282 000 i 479 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Leśnictwo Jaworzyna
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 370 000 i 630 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Leśnictwo Wieś
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 420 000 i 714 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Leśnictwo Tylicz
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres



Dz.U./S S207
27/10/2017
429289-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

27/10/2017 S207
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 800 000 i 1 360 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Leśnictwo Powroźnik
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 812 000 i 1 380 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Dla części 1 leśnictwo Kopciowa – 3 500 PLN, dla części 2 leśnictwo Zdrój – 1 500 PLN, dla części 3 leśnictwo
Jaworzyna – 2 000 PLN, dla części 4 Krynica Wieś – 2 100 PLN, dla części 5 Tylicz – 4 000 PLN, dla części 6
leśnictwo Powroźnik – 4 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
zawiera SIWZ i umowa.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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 pkt. 12-23 Pzp, art 24 ust 5 pkt 1-2 i 4-7 Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.
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Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie w
ostatnich trzech lat, przed upływam składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie prac
na podstawie jednej umowy) polegające na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie niższą niż:
1. Leśnictwo Kopciowa – 1 500 000 PLN
2. Leśnictwo Krynica Zdrój – 800 000 PLN
3. Leśnictwo Jaworzyna – 800 000 PLN
4. Leśnictwo Krynica Wieś – 1 000 000 PLN
5. Leśnictwo Tylicz – 1 500 000 PLN
6. Leśnictwo Powroźnik – 1 500 000 PLN

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie w
ostatnich trzech lat, przed upływam składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie prac
na podstawie jednej umowy) polegające na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, ochrony lasu,
pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie niższą niż:
1. Leśnictwo Kopciowa – 1 500 000 PLN
2. Leśnictwo Krynica Zdrój – 800 000 PLN
3. Leśnictwo Jaworzyna – 800 000 PLN
4. Leśnictwo Krynica Wieś – 1 000 000 PLN
5. Leśnictwo Tylicz – 1 500 000 PLN
6. Leśnictwo Powroźnik – 1 500 000 PLN

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia. Waga 20
3. Kryterium środowiskowe. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-1/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.12.2017 -
09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.12.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 26.1.2018

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 1.12.2017 - 10:15
Miejscowość:
Krynica-Zdrój
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wykonawcy mogą uczestniczyć w
publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle
mi informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska



Dz.U./S S207
27/10/2017
429289-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 7

27/10/2017 S207
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 7

Tel.:  +48 224587840

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Pzp, 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 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2017


