
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r,
Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach projektu Kompleksowa

Ochrona Żubra w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134610010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r,
Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach projektu Kompleksowa
Ochrona Żubra w Polsce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f04d351c-6c83-11ec-ae77-fe331fedffdc
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026004/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19 14:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00069322/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie zagrody pokazowej iaklimatyzacyjnej w Mucznem od01.02.2022 do 30.04.2023
r, Koszeniełąk i uprawa poletek żerowych w 2022roku” w ramach projektu
KompleksowaOchrona Żubra w Polsce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. „Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa nr UoD_POIS_02_04_00-00-0027_18-01

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy
użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej„ Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany lub przy użyciu poczty elektronicznej:
stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
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w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a
ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej
linkiem, i stosować do niej.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz w inny sposób niż przy użyciu
komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3.9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych Wykonawców
będących osobami fizycznymi jest Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska. Przedstawicielem
administratora jest Nadleśniczy Ewa Tkacz, z administratorem można skontaktować się pisemnie pod
Adresem Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-
mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 13 461 0010
• Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie
zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.01.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i
uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra
w Polsce”. 270.1.5.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wyznaczony przepisami
Kodeksu cywilnego regulującymi terminy przedawnienia roszczeń (podstawowy termin to obecnie 6 lat
od daty wymagalności roszczenia). Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku wszczęcia
postępowania przed sądem albo innym organem skutkującym przerwaniem biegu przedawnienia
roszczeń;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;

3.11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji projektu pn.
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
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Nadleśnictwo Stuposiany jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia
zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w
celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020,
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem
Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych
działań.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RODO ZAWIERA ROZDZIAŁ 3 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
11) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
12) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.10. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19.1 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający
informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych osobowych, o których mowa w
przepisach art. 19.1 ust. 2 i 4 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez
czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z
równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa
w art. 17 ust. 3 RODO,
‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób
zautomatyzowany ,
‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli
przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art.
6 ust. 1 lit. e RODO),
‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art.
77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w
Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do
spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:
� pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
� pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
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Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RODO ZAWIERA ROZDZIAŁ 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 270.1.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 89541,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie
zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk
i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
Ochrona Żubra w Polsce”- 20 Działania związane z ochroną żubra w Nadleśnictwie Stuposiany
obejmująca:
Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej- prace w ramach ryczałtu:
1. Podawanie karmy żubrom w zagrodzie pokazowej i aklimatyzacyjnej (raz dziennie podanie
określonej przez Zamawiającego ilości mieszanki paszowej w godzinach od 8:00 do 9:00)
2. Codzienny monitoring liczebności i stanu zdrowia żubrów.(codzienne sprawdzenie liczebności
stada i stanu zdrowia żubrów, oraz informowanie Zamawiającego bezpośrednie o zauważonych
nieprawidłowościach)
3. Podawanie wg. zaleceń lekarza weterynarii środków przeciw pasożytniczych.
4. Rozładunek karmy dla żubrów w ilości.(rozładunek karmy dla żubrów ze środków transportu i
umieszczenie jej w miejscach przeznaczonych do przechowywania tj. magazyn paszowy i
elewator na zboże.) 
5. Transport karmy z miejsca przechowywania do miejsca karmienia.(transport i wyłożenie
karmy w urządzeniach do podawania karmy żubrom w zagrodzie)
6. Opieka nad osobnikami chorymi przebywającymi w izolatkach.(podawanie zbilansowanej
karmy i leków zgodnie z zaleceniami lekarza Weterynarii)
7. Wykonanie drobnych napraw urządzeń i infrastruktury w zagrodzie pokazowej i
aklimatyzacyjnej. 
8. Utrzymanie w sprawności ogrodzenia elektrycznego w zagrodzie.( codzienna kontrola
działania ogrodzenia elektrycznego, obkaszanie)
9. Pomoc w przeprowadzeniu zabiegów zootechnicznych i weterynaryjnych.
10. Utrzymanie czystości na terenie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej, oraz na parkingach
przyzagrodowych.(codzienne zbieranie śmieci) 
11. Koszenie trawy w części widokowej zagrody(Wokół platform widokowych oraz rowy i
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pobocza dwa razy w miesiącu od maja do listopada)
12. Kontrola stanu technicznego ogrodzenia zagrody w pierwszym dniu tygodnia i każdorazowo
po wystąpieniu warunków atmosferycznych mogących powodować złamania drzew i
uszkodzenie ogrodzenia.(obejście w każdy poniedziałek zewnętrznego ogrodzenia zagrody
pokazowej i aklimatyzacyjnej)
13. Porządkowanie pozostałości karmy niezjedzonej przez żubry.(usuniecie z terenu zagrody we
wskazane miejsce przez Zamawiającego resztek karmy nie zjedzonych przez żubry)
14. Gotowość interwencyjna Wykonawcy (stawienie się w zagrodzie pokazowej i
aklimatyzacyjnej żubrów w czasie max. do 1 godz.), od zawiadomienia telefonicznego
wykonanego przez Zamawiającego.
15. Uczestnictwo w naradach, spotkaniach i szkoleniach dotyczących zdrowia oraz hodowli
żubrów. 
Dodatkowe usługi związane z utrzymaniem zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej:
1. Przygotowanie, transport i podawanie karmy sezonowej:
• Zielonka w okresie od 15 maja do końca września.( zgodnie z zapotrzebowaniem pokarmowym
żubrów - koszenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, transport oraz umieszczenie
karmy w urządzeniach do jej podawania)
• Gałęzie zgryzowe drzew( Oś, Wb ,Jw.) w okresie od 01.grudnia do końca marca.( zgodnie z
zapotrzebowaniem pokarmowym żubrów -pozyskanie i transport gałęzi z miejsc wskazanych
przez Zamawiającego, do zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem)
2. Uzupełnienie karmy w brogach paszowych w Leśnictwie Tarnawa i w zagrodzie pokazowej.
(załadunek do brogów siana w balotach)
3. Transport i wyłożenie karmy w okresie zimy dla żubrów dziko żyjących.(transport buraków
sianokiszonki i balotów z sianem)
4. Usuwanie i transport obornika w miejsce wskazane przez Zamawiającego. ( załadunek ,
transport i rozładunek obornika na polecenie Zamawiającego raz w miesiącu)
5. Na polecenie Zamawiającego odśnieżanie parkingów, dojazdu do magazynu paszowego i
platform widokowych oraz platform widokowych.
6. Inne usługi nieprzewidziane a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zagrody.
Koszenie łąk:
Koszenie łąk w ilości 20 ha w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zbiór biomasy i
usunięcie w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
Uprawa poletek żerowych:
Uprawa poletek żerowych w ilości 10 ha w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Przez uprawę poletka żerowego rozumie się zastosowanie: orki głębokiej, bronowania broną
aktywną, wapnowania, nawożenia, siewu mieszanek traw i koniczyn (zgodnie z normami
wysiewu, zabezpieczenie uprawy przed zjedzeniem siewu przez ptaki. W przypadku
niezadowalających wschodów ponowny siew i bronowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska
największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
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O = W ceny + W Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej oraz do warunku sytuacji
finansowej. 
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek w zakresie doświadczenia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku w zakresie doświadczenia
b) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 

1. ciągnikiem o mocy min. 90 KM z napędem na dwie osie w ilości co najmniej 1 szt.
2. przyczepą o ładowności powyżej 3,5 tony w ilości co najmniej 1 
c) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie
uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co
najmniej 1 osobą która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
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gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o
których mowa w rozdziale 6.
5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
5,5 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na
podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
6.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. i
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2.
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty
(w terminach wskazanych w niniejszej SWZ): 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy
dołączyć do oferty
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób
nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z
zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026004/01 z dnia 2022-01-19

2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



g) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
h) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108
ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I
OŚWIADCZENIACH zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 10. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z
ofertą, a następnie wraz z innymi plikami skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw.
konsorcjum): Oświadczenia - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
5.1. ppkt 2) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:2) oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku, do którego udostępnia swój
potencjał).
INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I
OŚWIADCZENIACH zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10.1 Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej, lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu
Wykonawcy (np. pełnomocnik, prokurent). 
10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SWZ.
10.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 11.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest
złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: 
a) formularz Oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 6.2. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 
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e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. lit d) SWZ. sporządzone
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej
g) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 10.4. lit d) i e) SWZ dla osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: dokumenty wskazane w p. 6.2 SWZ
14.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie („Ubezpieczenie OC”) z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż: 30 000,00 zł 
c) dokumenty wskazane w § 4 ust. 3 projektu umowy dot. osób wykonujących czynności
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy 

Szczegóły zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
6.8. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw.
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konsorcjum): 
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) 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;
3) Oświadczenia - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. d – h obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) 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;
7) 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.
Szczegóły zawiera SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:
1). potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa,
b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
2) potrzeby wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, w przypadkach
określonych w art. 436 ust. 4) lit. b) Pzp zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz poz. 1074 i 1572).
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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16.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w pkt. 16.2.2;
16.4. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 16.2.2 lit. a wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów określających nową stawkę podatku;
16.7 W przypadku zmian określonych w pkt. 16.2.2 lit. b, c, d i e Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad
wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia;
16.8. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w pkt. 16.7. powyżej, z co najmniej 30 -
dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej ceny.
16.9 Niezależnie od postanowień pkt 16.1 – 16.8 SWZ powyżej Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmiana w sposobie realizacji przedmiotu umowy wynikającej z
przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy w dotychczasowy sposób. W
szczególności Zamawiający zastrzega na swoją rzecz uprawnienie do ograniczenia zakresu
rzeczowego usług do wykonania, spowodowanym działaniami władz publicznych związanymi ze
zwalczaniem pandemii tzw. koronawirusa. Zmniejszenie zakresu rzeczowego usług do
wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie powiązane z obniżeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może jednak
przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie.
16.10 Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian
będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w
rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej
do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści
oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian
treści umowy istotnych w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy
pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, zostały opisane w rozdziale 16 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało
w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590
PZP.
Szczegółowe zasady dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w
przepisach art. 506 – 578 ustawy PZP.
18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 PZP.
18.2. Zamawiający informuje o możliwości wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za pośrednictwem platformy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z
dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (t.j. Dz. U. 2018r., poz.
2191). Adres Zamawiającego na platformie to: Nadleśnictwo Stuposiany. Typ/Numer PEPPOL:
NIP 6890001277. Wykonawcy nie mają obowiązku wystawiania i przesyłania faktur
elektronicznych.

Ze względu na ograniczenia znakowe prosimy zapoznać się z pełną treścią specyfikacji
warunków zamówienia SWZ, która umieszczona jest na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany.
Poszczególne rozdziały SWZ
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Termin wykonania zamówienia
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
8. Wymagania dotyczące wadium
9. Termin związania z ofertą
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
11. Sposób i termin składania ofert
12. Opis sposobu obliczania ceny
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
15. Zabezpieczenia umowy
16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o
zamówienie publiczne.
18. Inne postanowienia SIWZ
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 2. posiada Pani/Pan: 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: 11) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 12) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 13) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  3.10. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19.1 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 19.1 ust. 2 i 4 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: ‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), ‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), ‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, ‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), ‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany , ‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:  pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,  pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RODO ZAWIERA ROZDZIAŁ 3 SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 270.1.6.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 89541,48 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. O = W ceny + W Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. i oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):  a)	oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy dołączyć do oferty b)	wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  c)	wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  d)	oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej e)	 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, g)	odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, h)	oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą, a następnie wraz z innymi plikami skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum): Oświadczenia - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 5.1. ppkt 2) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku, do którego udostępnia swój potencjał). INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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