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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny  

ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica Zdrój tel. /18/ 471 20 68, fax /18/ 477 77 70,  

e-mail: lzd @ pascom.pl, NIP: 675-000-21-18 zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do 

udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi z zakresu gospodarki 

leśnej LZD Krynica w 2015 r.” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia      

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. 

zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 

Ustawy Kodeks cywilny. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 w/w ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2016 i 2017 r.  

w leśnictwach: Kopciowa, Krynica Zdrój, Jaworzyna, Krynica Wieś, Tylicz, 

Powroźnik. 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień. 

77200000 Usługi leśnictwa 

2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Warunki wykonywania i finansowania zadania: 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Terminy  

i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załącznikach 1-6 do 

SIWZ, określone zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzonych przez 

właściwych terytorialnie leśniczych. Zestawienie powierzchni i masy drewna do 

pozyskania oraz wykaz odległości zrywkowych określa Załącznik A dla każdego 

z zadań 1-6. Odbiór ilościowo-jakościowy prac dokonywany będzie przez 
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właściwych terytorialnie leśniczych na druku protokołu odbioru robót. Protokół 

odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez 

Wykonawcę usługę. Należność za usługę będzie płatna przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury. 

b) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki nie może 

powodować uszkodzeń drzew stojących powyżej 5 % ilości drzew na 

powierzchni objętej usługą. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia śmieci (np. opakowań po olejach, 

repelentach itp.) z powierzchni, na której była wykonywana usługa. 

3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców - przy realizacji prac z zakresu 

pozyskania i zrywki drewna – nie posiadających stosownych uprawnień zawodowych. 

 

IV. Opis części zamówienia 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na całość prac określonych  

w załącznikach 1-6 do SIWZ części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty częściowe 

na jedną lub dwie części zamówienia.  

 

V. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części  

o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie tego 

samego roku udzielenia zamówienia - obowiązywania umowy (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy). 

 

VI. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. Terminy wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r. 

szczegółowo podany w zleceniach częściowych. 
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VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy) 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (przedstawią 

dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne przy wykonywaniu zamówienia lub 

wykażą i udokumentują wykonanie w ostatnich 3 latach usług o podobnym 

charakterze i zakresie jakie obejmuje zamówienie (potwierdzone referencje, opinie lub 

listy polecające) 

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym (wykażą ilość posiadanych maszyn 

i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zamówienia) 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania  

e) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia i poniesienia konsekwencji w wyniku ich niewykonania.  

2. Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  

3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku pkt. IX SIWZ skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), 

w takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

● Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron 

(wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców) 
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● w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt. 1-11 

ustawy 

● wybiorą pełnomocnika i określą zakres jego umocowania 

● jako Wykonawcę podawać dane konsorcjum a nie pełnomocnika 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 7 

b) formularz cenowy – Załącznik nr 8 

c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) 

d) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust.1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1-11 

ustawy, a także że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. 

e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę 

na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonanie decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż               

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

f) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS (KRUS) potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

g) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich 

uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 9 

h) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych oraz podstawa dysponowania 

nimi (własność, współwłasność)- Załącznik nr 11 
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i) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym charakterze 

i w podobnym zakresie potwierdzony referencjami, opiniami, listami polecającymi 

lub protokołami odbioru robót – Załącznik nr 11   

j) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie zadania 

k) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert: 

 informacja z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa w niniejszym punkcie 

powinna zostać złożona dla: 

 w przypadku osób fizycznych (osób prowadzących działalność na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) – dla nich samych, 

 w przypadku osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dla 

każdego ze wspólników, 

 w przypadku spółek jawnych – dla każdego ze wspólników, 

 w przypadku osób prawnych – dla każdego z członków organu zarządzającego, 

 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych).  

 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 i 11 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

l) polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC od prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

m) Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wymaga się aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d Ustawy 
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do oferty dołączył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informacje o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej (załącznik nr 10). 

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych, za 

zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty 

zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania 

lub części zamówienia. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym 

przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów. 

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane /art. 11 ust.4 ustawy z 16 

kwietnia 1993r/ Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zmianami/. 

 

Stosowne zastrzeżenie wykonawcze winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 

razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zaleca się 

złożenie informacji objętych tajemnicą firmy w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem 

„tajemnica firmy”. Zastrzeżeniu nie podlegają informacje dotyczące: ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

 

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

sposób przekazania oświadczeń i dokumentów 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faxem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
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wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 

swoje zapytania na adres: LZD Krynica ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica Zdrój. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie 

Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. 

3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio 

u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert Zamawiający 

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną 

modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w przypadku 

modyfikacji oferty. 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. Józef Bębenek     tel./18/ 471 20 68 wew. 21 

2. Paweł Brzeziański   tel./18/ 471 20 68 wew. 15 

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

Każda oferta częściowa musi być zabezpieczona wadium o wartości: 

1. Leśnictwo Kopciowa – wadium o wartości 5150 zł 

 słownie: /pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/. 

2. Leśnictwo Zdrój – wadium o wartości 2750 zł 

 słownie: / dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych/. 

3. Leśnictwo Jaworzyna – wadium o wartości 2750 zł 

 słownie: / dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych/. 

4. Leśnictwo Wieś – wadium o wartości 2800 zł 

 słownie: /dwa tysiące osiemset złotych/. 

5. Leśnictwo Tylicz – wadium o wartości 4900 zł 

 słownie: / cztery tysiące dziewięćset złotych/. 

6. Leśnictwo Powroźnik – wadium o wartości 3900 zł 

 słownie: /trzy tysiące dziewięćset złotych/. 
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Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) Pieniądzu 

b) Poręczeniach bankowych 

c) Gwarancjach bankowych 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b 

ustawy z dnia 09 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158 z późn. Zmianami). Wadium w formie 

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

Bank Spółdzielczy w Krynicy - Zdroju 26 8802 0002 2001 0000 1746 

0001 

f) z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię 

przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium 

wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj.  

do dnia 27.11.2015 r. do godz. 10
00

. 

Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, 

Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: 

● upływie terminu związania ofertą 

● zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

● unieważnieniu postępowania 

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: 

● który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 

● który został wykluczony z postępowania 

● którego oferta została odrzucona. 

Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 

w przypadku, gdy Wykonawca: 
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● odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

● zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 

● Wykonawca nie uzupełni na wezwanie brakujących lub wadliwych 

dokumentów i oświadczeń 

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

XIII. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 25.01.2016 r.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz – Załącznik nr 7 

SIWZ. 

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:  

zaadresować Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny 

Krynica. Oferta w postępowaniu na usługi z zakresu gospodarki leśnej zadanie  

nr ............................ leśnictwo ..................................... 

 Nie otwierać przed dniem 27.11.2015 r. do godz. 10
10

 . Koperta oprócz opisu jw. 

 winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Koperta zawierająca ofertę winna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, 

bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być podpisane przez osobę 

uprawnioną. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę.  
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XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 do 

dnia 27.11. 2015 r. do godz. 10.
00

. 

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 

została oznakowana oferta. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2015 r. o godz. 10.
10

 w siedzibie Zamawiającego  

w pokoju nr 7 (świetlica LZD). 

5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację  

z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko 

wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty 

do czasu jej złożenia. 

Zaproponowane stawki powinny obejmować: 

a) pozyskanie i zrywka 

● ułożenie gałęzi w młodnikach i uprawach (naturalnych i sztucznych) 

● uprzątnięcie gałęzi z cieków wodnych i szlaków zrywkowych i dróg 

● ochronę podrostów – I etap zrywki obowiązkowo zrywka konna 

● stosowanie technik zrywkowych ( II etap zrywka podwieszana) i kierunków 

ścinki, aby w sposób maksymalny ograniczyć powstawanie wszelkich szkód 

● łupanie drewna opałowego o średnicy > 50 cm 

● ułożenie sortymentów średniowymiarowych w stosy i mygłowanie dłużycy 

● udrożnienie wodospustów oraz odwodnienie kolein powstałych po zrywce 

drewna. 

Wykonawca winien manipulować drewno zgodnie z normami. 

b) zagospodarowanie lasu 

● solidne, zgodne z zasadami hodowlanymi posadzenie sadzonek gwarantujące 

udatność upraw powyżej 90 % (wyłączając wydarzenia losowe) w pierwszym 

roku 



 12 

● stosowanie odpowiednich technik minimalizujących szkody przy pielęgnacji     

sadzonek i młodników 

 

Wykonawca wraz z personelem zobowiązuje się do brania udziału w szkoleniach 

organizowanych przez Zamawiającego, a dotyczących przedmiotu zamówienia 

(pozyskanie drewna, zagospodarowanie lasu) jak również przepisów bhp i p. poż. 

 

 

Cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + podatek VAT. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 

sposobu oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami w ocenie każdego z zadań osobno: 

 

A. cena – waga 90% w skali 100 pkt. 

 

Punkty za cenę obliczane wg wzoru 

  

PC    = 
cena minimalna 

   x
 
 90%  x  

100pkt  
cena oferty badanej 

 

Obliczenia punktów za cenę będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

B. doświadczenie – waga 10% w skali 100 pkt. 

 

Za doświadczenie przyznawane będą punkty wg poniższych zasad: 

 

Jeśli Wykonawca w załączniku nr 4 do SIWZ wykaże doświadczenie mierzone sumą 

wartości brutto usług wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat oraz 
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załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie to otrzyma następującą liczbę 

punktów: 

 

brak wykonanych usług – 0 pkt 

suma wartości usług do wartości 100.000 zł brutto – 1 pkt 

suma wartości usług do wartości 200.000 zł brutto – 2 pkt 

suma wartości usług do wartości 300.000 zł brutto – 3 pkt 

suma wartości usług do wartości 400.000 zł brutto – 4 pkt 

suma wartości usług do wartości 500.000 zł brutto – 5 pkt 

suma wartości usług do wartości 600.000 zł brutto – 6 pkt 

suma wartości usług do wartości 700.000 zł brutto – 7 pkt 

suma wartości usług do wartości 800.000 zł brutto – 8 pkt 

suma wartości usług do wartości 900.000 zł brutto – 9 pkt 

suma wartości usług do wartości 1000.000 zł brutto – 10 pkt 

 

 

Ogólna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę będzie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

PW = PC + PD 

  

PW – suma punktów uzyskana przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty 

PC – punkty uzyskane za cenę 

PD – punkty uzyskane za doświadczenie 

 

Do realizacji danego zadania wybrana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która 

uzyska największą ilość punktów. 

 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce 

i termin podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ustawy. 
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy. Każda zmiana  

i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być 

wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienie zamawiający  

i wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Ważne okoliczności nie mogą 

być wywołane zarówno przez zamawiającego, jak i przez wykonawcę, ani przez nich 

zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle 

pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich  

lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności 

do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów 

finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływów ewentualnych 

prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia 

okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.  

Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 

PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.  

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Nie dotyczy 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia 

Wszelkie istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 13. 
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XXI. Środki ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 

postępowania o zamówienie publiczne 

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie na zasadach określonych w dziale VI rozdziale 2 

ustawy. 

 

XXII. Załączniki do specyfikacji 

A) Zestawienie powierzchni i masy drewna do pozyskania oraz średnie odległości 

zrywkowe 

1-6 – Wykaz leśnictw wraz z zakresem robót 

 7 -      Formularz ofertowy 

 8 –     Formularz cenowy 

 9 – Formularz z wykazem pracowników i ich kwalifikacjami, którzy będą  

           uczestniczyć w wykonywaniu usług 

            10 –   Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

11 -  Wykaz robót o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia publicznego         

          wykonanych w ostatnich trzech latach z podaniem ich wartości 

12– Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń jakie posiada Wykonawca do    

          wykonania zamówienia 

 13 –  Wzór umowy 

 


