
Ogłoszenie nr 510142546-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Świętokrzyski Park Narodowy: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach
leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566835-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyski Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 26057189900000, 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/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Park Narodowy - Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OP.282.25.2019.LS

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) 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:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 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.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne
z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa, Klonów i
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w
Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra

Chełmowa Góra. Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S2, S4) gatunek So masa 1084 m3
Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 15,16 ha. Część II - Zabiegi
pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Chełmowa Góra. Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania i zrywki
drewna oraz hodowli lasu w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra. Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) gatunek Md masa 1579 m3. Zrywka drewna grupy W gatunek Md
1254 m3. Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 11,26 ha. 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. Miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia będzie obszar administracyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Realizacja
poszczególnych Części będzie się odbywała na obszarze Obwodów Ochronnych właściwych dla
danej części.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 77200000-2

Dodatkowe kody CPV: 77210000-5, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6,
77230000-1, 77231000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, wpłynęła jedna oferta
Wykonawcy, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP ponieważ
Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Wadium wpłacone w pieniądzu wpłynęło na
rachunek bankowy Zamawiającego po terminie składania ofert. Postępowanie o udzielenie
zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP albowiem nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, wpłynęła jedna oferta
Wykonawcy, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP ponieważ
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Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Wadium wpłacone w pieniądzu wpłynęło na
rachunek bankowy Zamawiającego po terminie składania ofert. Postępowanie o udzielenie
zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP albowiem nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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