
Świętokrzyski Park Narodowy: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w

ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny

260571899, ul. ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo

Polska, tel. 41 3115106, e-mail dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, faks 41 3115106.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Park Narodowy - Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego,

posłańca lub złożyć osobiście.

Adres:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010

Bodzentyn

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=53c231... 3 z 25

2018-09-17, 11:35



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać

pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i

hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: OP.282.48.2018.LS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

trzy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
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robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w

ramach realizacji planów rzeczowo – finansowych: Przebudowa drzewostanów, wycinanie

drzew niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne), hodowla lasu. Szczegółowy opis prac

(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii

wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu

zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres usług dla Części

od nr I do nr III Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i

hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra. Ścinka drzew i wyróbka

sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 777 m3 Melioracje agrotechniczne

powierzchnia zredukowana 15,16 ha Część II - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu

pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Klonów i Chełmowa Góra Ścinka

drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 451 m3 Ścinka drzew i

wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek Jd masa 306 m3 Melioracje agrotechniczne

powierzchnia zredukowana 11,26 ha Część III - Prowadzenie prac chirurgii drzew

zagrażających osobom przebywającym na szlaku turystycznym w obwodzie ochronnym

Chełmowa Góra przeprowadzenie pielęgnacji drzew przez skrócenie części strzał, poprzez

ogłowienie przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego

zlokalizowanych przy czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z

przemieszczeniem usuniętych części drzew poza szlak turystyczny i pozostawieniem do

mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu sztuk 20 przeprowadzenie pielęgnacji

drzew poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego przy

użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych przy czarnym

szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętych gałęzi poza szlak

turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu

sztuk 51; wycinka drzewa trudnego przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu

specjalistycznego zlokalizowanego przy czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z

przemieszczeniem usuniętego drzewa poza szlak turystyczny i pozostawieniem do

mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. sztuk 1

II.5) Główny kod CPV: 77200000-2
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77210000-5

77211100-3

77211300-5

77211400-6

77211500-7

77230000-1

77231000-8

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP; Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te

polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego

zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ będą polegały na powtórzeniu

usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia i zawartej
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umowy. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ

będą prace z zakresu przebudowy drzewostanów, wycinania drzew niepożądanych (trzebieże i

użytki przygodne), hodowli lasu, wskazane rodzajowo w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ będą udzielane w przypadku wystąpienia

potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na

skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna

lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również

w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług

leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia

niezbędnego wykonawstwa prac.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość

Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w

SIWZ dla tej Części. Termin realizacji zamówienia: Dla części I i II - od dnia zawarcia umowy

do dnia 30.11.2018 r. Dla części III – od 16.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu

spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony,

jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną: dla Części I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna

i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra - 100 000,00 zł; dla

Części II - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu

w obwodzie ochronnym Klonów i Chełmowa Góra - 100 000,00 zł; dla Części III -

Prowadzenie prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na szlaku

turystycznym w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra - 100 000,00 zł,

Informacje dodatkowe W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia

w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca

musi wykazać polisę OC o wartości nie mniejszej niż suma wartości polis wymaganych

przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które została złożona oferta przez

Wykonawcę.

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony,

jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub

realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części

przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na

podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna,

pielęgnacji i wycinki drzew trudnych na kwotę nie mniejszą niż: dla Części I - Zabiegi

pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie

ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra - 30 000,00 zł netto; dla Części II - Zabiegi

pielęgnacyjno – ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie

ochronnym Klonów i Chełmowa Góra – 30 000,00 zł netto; dla Części III - Prowadzenie

prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na szlaku turystycznym w

obwodzie ochronnym Chełmowa Góra – 15 000,00 zł netto; Warunek, w zakresie

potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

dysponuje: dla Części I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i

hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra: co najmniej 1 szt.
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ciągnika do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej); co

najmniej - 2 szt. mechanicznych pilarek przystosowanych do pozyskania drewna; co

najmniej - 2 szt. kos spalinowych; dla Części II- Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z

zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Klonów i Chełmowa

Góra: co najmniej 1 szt. ciągnika do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co

najmniej półpodwieszonej); co najmniej – 2 szt. mechanicznych pilarek przystosowanych

do pozyskania drewna; co najmniej - 2 szt. kos spalinowych; dla Części III- Prowadzenie

prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na szlaku turystycznym w

obwodzie ochronnym Chełmowa Góra: co najmniej - 1 szt. ciągnika zrywkowego lub

ciągnika rolniczego przystosowanego do zrywki drewna; Warunek, w zakresie osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,

jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: dla Części I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z

zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa

Góra: co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących

przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach

Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); dla Części II - Zabiegi

pielęgnacyjno – ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie

ochronnym Klonów i Chełmowa Góra: co najmniej 2 osobami, które ukończyły z

wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr

161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie

poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w

innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); dla Części III -
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Prowadzenie prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na szlaku

turystycznym w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra: co najmniej 1 osobą, która

ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z

§ 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki

leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane

na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia

wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 65) oraz dopuszczona jest do pracy na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w

Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2067).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

Wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem nakładu,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z

dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ; Wykaz osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
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wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr 7 do

SIWZ; Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - I II.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca

będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie

po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1)

kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Jeżeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP,

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP,

Wykonawca będzie zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego

udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z załącznikiem nr 5

do SIWZ; złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego albo inny dokument służący
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wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3.

SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ; Wykonawca, który wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 ppkt 7.1.6.

Dokumenty wymienione w pkt 7.1 ppkt 7.1.6 SIWZ. Wykonawca będzie obowiązany

złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym

w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.1 ppkt 7.1.6 SIWZ składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4 SIWZ powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. SIWZ , zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Postanowienia pkt. 7.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku oferty

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
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Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: dla Części I w

wysokości 960,00 zł; dla Części II w wysokości 832,00 zł; dla Części III w wysokości

445,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku: 66

1130 1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w

postępowaniu OP.282.48.2018.LS, Część ___________.” Wniesienie wadium w pieniądzu

będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym

Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w

formie innej niż pieniądz MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE W ORYGINALE DO OFERTY.

Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania

ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną

formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego

oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące

elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia; kwotę
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gwarancji/poręczenia; zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i

nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych

do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
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elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 10,00

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści

Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia: 1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu

realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody
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uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania

Przedmiotu Umowy w wymiarze określonym przez Zamawiającego w §1 ust. 3 Umowy, jeżeli

w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację

zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi

Wykonawca ani Zamawiający, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne tj.

intensywne i długotrwałe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, silny wiatr,

oblodzenie. Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko w odpowiedzi na wniosek

Wykonawcy wskazujący dokładnie dni/okres dotknięty warunkami atmosferycznymi

uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy ze wskazaniem potwierdzeń dla

wystąpienia tychże warunków. 1.2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie

wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych

sytuacji: 1.2.1. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 1.2.2. konieczność

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami

ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w

Świętokrzyskim Parku Narodowym – zmiana nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia

Wykonawcy; 1.2.3. pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co

najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych

strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany– zmiana nie skutkuje

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 1.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie

zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania

odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia

kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 1.4. Zamawiający

dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do

realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na

części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może

pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. 1.5. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się

o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do
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wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

1.6. Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez

Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta

nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej

realizacji Umowy. 1.7. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

1.7.1. wystąpienia siły wyższej ( przez siłę wyższą strony rozumieją wydarzenia lub

okoliczności na którą nie miały wpływu której w przypadku jej wystąpienia nie można

uniknąć lub przezwyciężyć taką jak np.: wojna, terroryzm, klęski żywiołowe takie jak np.:

wichura, trąba powietrzna, pożar) co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

SIWZ; W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną część Umowy.

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania

Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
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niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli

lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 777 m3

zakończenie do 30.11.2018 r. Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 15,16 ha

zakończenie do 30.11.2018 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77210000-5, 77211100-3, 77211300-5,

77211400-6, 77211500-7, 77230000-1, 77231000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 10,00

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli

lasu w obwodzie ochronnym Klonów i Chełmowa Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 451 m3

zakończenie do 30.11.2018 r. Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek

Jd masa 306 m3 zakończenie do 30.11.2018 r. Melioracje agrotechniczne powierzchnia

zredukowana 11,26 ha zakończenie do 30.11.2018 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77210000-5, 77211100-3, 77211300-5,

77211400-6, 77211500-7, 77230000-1, 77231000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 10,00

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Prowadzenie prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na

szlaku turystycznym w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przeprowadzenie pielęgnacji drzew przez skrócenie części strzał, poprzez ogłowienie

przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych przy

czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętych części drzew

poza szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu

zabiegu sztuk 20 rozpoczęcie od 16.10.2018 r. zakończenie do 30.11.2018 r.; przeprowadzenie

pielęgnacji drzew poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego

przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych przy

czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętych gałęzi poza

szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu

sztuk 51 rozpoczęcie od 16.10.2018 r. zakończenie do 30.11.2018 r.; wycinka drzewa trudnego

przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanego przy

czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętego drzewa poza

szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu.

sztuk 1 rozpoczęcie od 16.10.2018 r. zakończenie do 30.11.2018 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77210000-5, 72211300-5, 72211100-3,

77211400-6, 77211500-7, 72230000-1, 77231000-8
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 10,00

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

...
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