
GoBoZŃSBI p,ĄRi< NAło j]ciY
Poreba Wielka 59o, 34,735 l,]i€dźw;Edź

t€l./ax (18) 3317207, (18) 3317945
NlP73722$i$lf|azadania:,,Wy*onańiepfacżzaklesazagospodąl(Naniala§unaobszalzeCorcżańskiegoP.N."

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMIOWIENIA

NAZWA ZAMÓW]ENIA:

,,Wykonanie prac z zakesu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego P.N.
w latach 2017 - 2019"

Oznaczenie wg kodu CPv: 77200000-2

ogłoszenie o niniejszym pźetargu zostalo wyslane w c€lu ogło§zenia
w Dzienoiku Urzędowym Unii Europejśkiej w dniu

l7lutego 2017 r. nr ID ż0l1 - 023399

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gorczań§ki Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34 - 735 Niedźwiedź

mail: gpn@gorcepn,pl
fa{: 18 33-179-45

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (- r,parciu () odd., 1 ,,Pruła Za,
nfuień Publicznych" z 29.al.2001 Lle*stiedn.D:.U.:2a]5r.po:.2161żpóźn.:niananiżPóź.zniak.-okfeśla-
nyn w Jdh:ej C:ęicispc.ytrkaLjislrólen PZP).

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób pisemny - zgo dnie z tręścią arl 9 PzP otaz przy
zastosowaniu alt, 24aa PZP,

4. Przędmiotęm zamówieniajest wykonanie prac wg szczegółowego zakesu i rozmiaru opisanego w
poszczególnych załącznikach, dla zadń wskazanych w tabeli ił I |:adaniehjesl !tdh:, obwal Ochrcnn! v
kló/rń najq Ęt llkonahe p/ace : Podahego:akmu)-
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Tabela nr l

Zadanie częściowe Dżialy prac pla-

§ykonania
Uwagi

nr nazwa

1
Wykonan;e usług leśnych na
obszarze o.o. TURBACZ
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Podany w załącznikach do siwz rozmiar
pozyskania j€st wielkością szacunkową

z uwagi na niemożność określenia
§lopnia wydzielania się posuszu korni-
kow€go. w pozoslałych pracach związa,
nych Z zagospodarowaniem ]asu ich wy-
konaniejesl uzalełione od otrzymania śr,
finansowych z dotacji żetlnętrżnych. Jed-
nocześnie zastrz€ga się także, iż w
przypadku nie otrzymania wystar€zają-
cych śr. finansowych, rozmiar tycb zadań
zostanie ograniczony do wysokości posia-
danych środków,
Z uwagi na obszff \łykonywanych prac
(Park Narodowy) należy stosować wszel,
kie wylnosi określone przez producentów

2 Wykonanie usług leśnych na
obszafże o.o. KUDŁOŃ

_3
Wykonanie usług leśnych na

obszarze o,o. sUHoRA

4
Wykonanie usług leśnych na

obszarże o.o. JAWoRZYNA

5
wykonanie u§ług leśnych na
ob§zarze o,o. KIczoRA

6
Wykonanie usfug leśnych na

obszarże o_o. DwoR

sP.Zę!u/tr,asz)n wyKorzyy}wanyc. oo
realizacji zamówienia związanych z
ochJoną środolviska,

Realizując wymóg art. 29 ust. 3a Zamalviający wlmaga, aby kazdy wykonawca lub jakikolwiek
podwykonawca realizując pźedmiotowe usługi w okesie umownym zatrudniał w opa_rciu o umo-
wę o pracę na podstawi€ alt, 22 § 1 ustawy z dnia 26.06 .1974 r. ,,Kodeks Praq}' (teksl jed . Dz, L].

z 2016 r. poz.16ó0 - okeślalej w dalszej części skótem & co najmnięj pracowników wykonu-
jących czyrrności na stanowiskach:

a) drwala pilarza motomiczego ..,..,,.. min, 1osobę.

b) pomocnika drwala pilarza. 1 osobę.

1 osobę.c) wozakalzrywkatza

Wykonanie ww. ustawowego wymogu ptzez ZamawiĄącego będzie realizowane W sposób nastę-
pujący:

w celu potwierdżenia ww, wymogu kżdy wykonawca./podwykonawca sk}ada z chwilą
zawierania umowy na realizację przedmioto\łego zadania stosowne pi§emne oświadcze-
nie o spełnieniu tego warunku na drŃu. Druk tęn zostanie przesłany wybranemu Wyko-
nawcy wraz z informacją o terminie zawarcia umowy. W przypadku zatrudnienia w okrę-
się ręalizacji zamówienia na danym §tanowisku innej niż wskazanej w ww. oświadczeniu
osoby, wykonawca./podwykonawca składa Zamawiającemu nowe oświadcuenje, nie-
zwłocznie po zaistnięniu tego faktu

w tlakcie realiżacji zamówienia zamawiający uprawnionyjest do wykonywania czynności
kontlolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę po-
wyższęgo Wymogu, Podczas kontroli Zamawiający uprawnionyjest w szczególności do:

mm.

mIn,



Nazwa zadaniai ,,Wykonanie pruc z:abesu żagospodarcwania l6u na obszalze Gorcallśkieso P.N."

o ądania oświadczeń i dokum€ntów w zakresie potwierdzenia spełniania \łw. w},rnogów i do-
konywania ich oceny,

o żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwieldzenia spełniania
ww, łymogów,

o przeprowadzania kontroli w miejscu r€alizacji usługi,

w trakcie realiżacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tlyko-
nawcy/podwykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminię do przędłożęnla za-
mawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu potwięrdzęnia spełnienia ww. wy-
mogu:

. poświadczoną ża żgodność ż oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umoi}Y/umó\ł o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia cłnności,
które zostały wskazane W oświadczeniu, Kopia umowy/umów powinna zostaó zanonimizowa-
na w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy ż dnia 29 sieĘnia 1997 r. .,O ochronie danych osobowych" tekst. Jedn. DŁU. zż016 r.
poz.922 (t:. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL wskazanych pracowni-
kóW). lnformacje takie jak; data zawarcia umowy, rodżaj umowy o pracę i wymiar etatu po-
u inn] b}ć mozlirłe do zidentyfikorłania:

. zaświadczenie właściwego oddziału zus, potwi€.dzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubeżpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnien;a na pod-
stawie umów o pracę za ostanri okres rożlicżeniowy;

. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzając€o zglośz€nie pracownika pżeż pracodawcę do ubezpie-
cz€ń. zanonimizowaną w §posób zapewniający ochronę danych osobołych pracowników,
żgodnie z przepisami przywołanej \łyżej ustawy .,o ochronie danych osobowych".

z qłułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę łrymogu zatrudnienia na podstawie
umow}, o pracę osób wykonujących pracę na wskazanych stanowiskach Zamawiający każdora-
zowo przewiduje nałożenie na wykonawcę sankcji w postaci:

o obowiązku zapłaly prżez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zl brutto. Niezłoże-
nie przez wykonawcę w \łyznaczonym przez zamawiającego teftnilie ądanycl\ przez za-
mawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez rłykonawcę lub podwyko-
nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będziejako niespeł-
nienie przeż wykonawcę lub podwykonawcę prżedmiotowego wymogu,

w przypadku notorycznęgo (co najmniej 3 krotnie) niesp€łniania przezTłykonawcę lub podwy-
konawcę ww. wymogu, Zamawiający moż€ łypowiedzieć zawartą umowę ze skutkiem natych-
miastowym - z winy wykonawcy,

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy p.żeż wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwo-
wą In§pękcję Pracy,

UWAGA:
. w przypadku wykonawców wspólnie wykonujących zamórvienie w formie konsorcjum. ww, !!}mog

dotyczy kaźde8o z uczestników tego konsorcjum (ka]żdego z Wykonawców tworących to konsorcjum),
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. w przypadku, kiedy wykonawca jest osobą samozatrudniającą się (tzw. firma jednoosobowa) i wyko_
nuje samodzielnie pmcę najednym z ww. stanowisk (posiadając stosowne uprawnienia dojej wyko-
nywania,jeśli przepisy tego wymagają np, w przypadku pilarry), wówczas na składanym oświadcze-
niu informuje o tym fakcie. wskazując jednocz€śni€, kogo zatrudnia na pozostałych dwóch stanowi_
skach pracy.

Wymagany termin wykonania zadania (całkowitego wykonania ww. usług przez wykona\łcę):
od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2019r.

opis warunków udziału w postępoivaniu w sto§unku do \łykonawcy rrYnikające z ań. 22 uśt. 1 PZP.
O udzielenie zamówienia moqa ubięqać sie wykonawcv. którzv sDełniaia nw. warunki:

a) nie podl€gają rĘ,kluczeniu lv opłrciu o łń. 2:l u§t. 1 t ZP
> warunek ten uważa się za sDełnionv.jeśli Wykonawca żłoźv oświadczenie w Drzedmiotowym

zakresie.

b) sp€łniają nw. warunki Udziału rv prowadzonym post9po\Yaniu:

) warunek zdolności t€ch icżn€j.
warunek ten uważ sie dpowiednim
nw. sprżętem technicznym w minimalnej |loŚcl fbe: v2ględu na zadanie c:ęściowe, fią klórc
skladana jesl o.fe a ofaz bez względu na ilość zadali, kórcj dob,cry la ofefiLl):

c l sź. ciągnika rolniczego o mocy min, 60 kM z zamontowaną wciągarką linową,

.] 1 żaprzęgi€m jednokonnym,

> warun€k zdolności zawodowej,
Warunęk ten uważa się za soełnionv. ieśli wykonawca w_.r'każe. iż dvsDonuje prży w}kony-
waniu przedmiotowego zadania co najmniej nw. osobami (bez względu na ządanie czę.lciou e,

na kłófe składanajest oferta oraz bez względu d ilość zadń, klórej dotyczy ta oJerta).

c 1 ośobą pracującą na stanowisku drwala - operatora pilarki spaliiowej o min- 5 let-
nim doświadczęniu zawodo\rym na tym stanowisku (że stosowDymi upra\\nieniami.
ważnym szkoleniem BHP),

c l ośobą na stanowisku pomocnika pi|arża o min. ] letnim doświadczeniu zawodo,
§ym na tym stanowisku (ze stosownymi uprawnieniami oraz wźnym szkoleniem
BHP),

. l o§obą na stanoivisku wozaka o min.3 letnim doświadczeniu zawodowym na tym
stanowisku (z wżnym sżkoleniem BHP).

UWAGA: ni€ dopuszcza się, aby jedna osoba była wyka4,wanajednocześnie dla różnych ww, sta-
nowisk pmcy (np, jedna osoba nie może być wykazana jako o§oba wykonująca w
przedmiotowym zadaniu częścioĘ,rn jedno€ześnie funkcję pilarza i wozaka. Tym sa-
myn wykonaw€a musi dysponować co najmniej łzema osobami (l pilarzem, l pomoc_
n;kiem pilarza oraz 1 wozakiem). W przpadku kiedy wykonawcajako właściciel firmy
wykonuję zadania na.jedn).rn z ww. stanowisk wówczas mu§i dysponować min. 2 oso_
bami pracującymi na pozostatych stanowiskach,

z11
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Z postępowania o udzielenje zamóu,ienia wyklucza §ię t_vch Wykonarvców. którz}, nie §p€l-
niają WW, warunkó\\,.

7. wykaz dokument ów, iakię nalęźry zlożyć w raz ze składan ą ofertą:

a) ofeńę o treści zgodnej z drukiem Zamawiającego wraz z wypełnionymi tabelami kosztów prac
(,lilIi| .dhn:.,r!),

b) ośtriadczenie dotyczące aspektu §połęcznej realizacji przędmiofu ząnówienia (/lit 1|:i!l!1,]li]l)

c) potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postepowaniu poprzez ńożenię
ośłiadczenia składanego na standardowym formularzu Jednolitego Europejskiego Doku-
męntu Zamówięnia (okeślanego w dalszej części strótem JEDĄ, którego wzór okeśla
rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 201617 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.
Urz.UEttlL3 z6.1.2016, str. l6). Rozporządzenie to ma moc bezpośrednio obowiążującą w
pństwie członłowskim (w tym w Polsce) i weszło w życie zdniem18,04.2016r.(lilll}.,|l1,I
,..,,,,).

Wykonawca, który porłołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnię-
nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakesie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, \,varunków udziału w postępowaniu su^da także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Ponadto Zgodnię z treścią ań. 25 ust, 5 PZP Zamawiający żąda, aby plzedmiotowe oświadcze-
nie (JEDĄ d,otyczy|o takżę podlłykonawców wskaz anych przez wykonawcę w treści ofeńy.

W przvpadku wsoólnęgo ubiegania się o zamówienie przez wykonawcó% JEDZ sńada każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó\łienię. Dokumęnty tę potwięrdzają spęłnia-
nie warunków udziafu w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie, w któr}łn
każdy z 1łykonawców wykazuje spełnianie vr'arunków udziału w postępowaniu lub k},tęriów
selekcji oraz brak podstaw wlkluczenia,

d) w DrzvDadku wsDólneqo ubięgania się o ninięjszę zamówięIie (przez Wykonawców będących
osobnymi podmiotami gospodarczymi - w oparciu o ań, 23 PZP), należy dodatkowo załączyć:

. ośł,iadczenie o $,§póIn},m lrykon},rvaniu u§lug objętych ww. zamówieniem zawierające
wskazanie pęłnomocnika./lidera konsorcjum upowżnionego prawnie (na zasadzie stosow-
nego pełnomocnictwa) do reprezentowania wszys&ich podmiotów ubiegających się wspól-
nie o udzielenie tego zamówienia do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i/lub do
ża\łarcia unorvy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastzęga sobie prawo
do żądania okazania oryginału umowy regulującej współpracę uczestników konsor-
cjum./wspólników spółki cywilnej przed żavalciem umowy na wykonanie danego zadania
częściowego,

8. Wykaz dokurnentów i oświadczeń, jakie wykonawca składa dopiero po terminie złożęnia ofert:

a) oświadćzenie o przynależności lub braku prżynależności do tcj §amcj grupy kapitalowei
(wskazanej w art, 24 ust. 1 pkt 23 PZP) §kładanę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stonie
intemętowęj informacji z otwarcia ofęń (wg art. 8ó ust. 5 PZP). Wraz ze złożeniem oświadcze-
nia, ,wykonawca moźe przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nię prowadzą
do zakłócęnia konkurencji w postępowaniu o udzięlęnie zamówienia.

ll|lt,!l) l||lIl\^| lt}l1 !,..,rll]|/)l \,-l)



Nażwazadania:,,W}konaniep.aczzakrcsużałospodarowanialasunaobs:alzeColr,ańskiesaP.N."

b) Zamawiający przed udzielenięm zamówienia wzywa wykonawce, którego ofęńa zosiała najwy-
żej ocęniona, do złoż,eIia w wyznaczonym! nie kótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwięrdzających spqłqiqdę ]łąq]4k!d lrŁiąh w
postępo*aniu wskazanlch w niniejszej si*z. a rłięc:

. rł"ykazu narżędzi, wyposżenia zakładu lub urządzeń techrricznych dostępnych wyko-
nawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawię do dyspo-
no'\łania tymi zasobami (druk lego iykbu.astanie załqc:ony do vl\. v,ezlłania),

. wykazu o§ób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpo-
wiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na tęmat ich kwalifikacji zawodo-
wych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania zanrówienia, a takżę zakrę-
su wykonJ.rłanych przez nlch czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami (druk tego wykaz,l zoslanie L]c:ony do *1!. we ania).

c) w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zafiieszkar'la poza teryto.ium Pol-
ski, nie wymaga się złożenia odrębnych dokumentów niż ww.

9. Do kontaktu z oferentami w dniach pn. _ pt,, od godz. 9 00 _ 14 @ uprawnieni są:

a) w sprawach mer},torycznych- zwlązutych z pĘednriotem zamówienia
. p. mgr irż. Marek Ruciń§ki (W temacie związanym ż hodowlą lasu, ekosystemami niele-

śnymi) tel.: l833l7945 węw.42;
. p. mgr Zbigniew Żurek (w temacię zwięanym z ochroną lasu i zwierząt) tel.:

183317945 wew_ 43;
. p. m$ inż. Tomrśz Gierat (w temacie z*--'ięarrym zpozyskaniem i zrywĘ drewna), tel.:

l83317945 węw. 43;. p. mgr Kry§tyna Tomasiewicz (w temacie związanym z zagospodarowaniem turystycz-
nym) tel.: l83317945 wew. 41;

b) w kwestiach formalno prawnych, związaiyęh z Pruwęm Zirmówień Publicznych oraz prze-
pisami wykonawczymi do tej ustawy p, mgr inż, Tom.śz Gi€rat - tel.; 183317945 welv. 43.

l0. Wykonawca przystępujący do przetalgu jest zobowiąany do wniesienia wadium najpóźniej w
terminie zgod ym z terminem składania ofeń - w formie ustalonej w ań. 45 ust. 6 PZP, w wyso-
kości 30 900 zł, W przlpadku składania oferty częściowej wysokość wadium jest sumą ilości wa-
diów częściowych przlpisanych do kżdęgo z zadań częściowych, na którą wykonawca składa
swoja ofenę rłg poniższego zesla\^ienia:

WYSOKOŚC WADiUM DLA KAŻDECO Z ZADAŃ CZEŚCIOWYCH
Izłl

Wadiurn

tzł]
zad. nr l zad- ff 2 zad. nr 3 zń.ff4 zad. nr 5 zad, ff 6

o.o- Turbacz o,o, Kudloń o.o. suhora o.o, Jaworzyna o,o, Kiczora o.o, Dwór

13 600.00 ] 600.00 5 200.00 3 400.00 4 500.00 600_00 30 900.00
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Pozostałe wymogi związane z uiszczaniem wadium:

. dokumenty o charakterże Wadium (o których mowa w ań. 45 ust.6 PZP) musą zachowywać
ważlość przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą

. w przypadkLr wroszęnia wadium w formie przelewu na rachunek ban](owy, o jego
termino\łym wniesieniu decydować będzie data i godzina wDłlrłrr środków na podany
rachunek bankowy Zamawiającego,

. okoliczności i zasady zwlotu wadium. jego przepadku oI.ź e,wentualne jego zaliczenie na
poczet zabeżpiecżenia naleź}tęgo \łykonania umoły okręśla art. 46 PZP.

. przy wnoszeniu wadium w formie pieniężnej, należy dokonywać \łpłaty rylko i wyłącznię na
nw. nchunek baŃowy Gorczań§kiego Parku Narodowego (Zamawiaiacy nie Drżyimuie wpłat
qotówkowych):

nr konta: 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000

11. Termin zwięania złożolą ofeńą wynosi 60 dni. licząc od daty składania ofert z możliwością
jego przędłużęnia o kolejne 60 dni, zgodnie z alt. 85 ust, 2 PZP.

12, opis pźygotowania ofeń oraz temin i miejsce ich złożenia,

Zgodnie ż tręścią art, 10c ust. 1 p, 1 PzP (bmk dostępu dla większości wykonawców do zasto§o-
wania komunikacji elektronicznęj przy składaniu ofert. w tym b. dużę prawdopodobięństwo nie-
posiadania przez nich kwalilrkowanego podpisu elektronicznego), Zamawiający odstępuje od
wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.
oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych (firmową pieczątką) kopertach zat},tuło-
walych: ,,lłykonanie usług tl, gospodałce leśnej w Gorc:ańskim P, ,V, " w siedzibie Dl.rekcji
Gorczańskiego PN - w sekretadacie. do 31 marca 2017 r, do godz. 80! (liczy się termin otrzyma-
lia ptzez Zamawiającego oferty. a nię datajęj nadania !).

Otwarcie ofert nastąpi o godz,830 - w dniu 31 marca 2017 r. w siedzibie Dyrekcji GPN, podczas
ja\łnęgo posiędzenia Komisji Przetargowej.

§kladana ofeńa (wraz z zalącznikami) musi:

. zawierać sumaryczĘ cenę ofęńy brufto rvyliczoną w oparciu o jej ęlęmęnty składorłe w zł,
wg wzorów okeślonych na dnrkach stanowiących załącznik siwz (druk ofefiy + druki kosz-
tów). Wykonawcy mający siedzibę poza teĄtorium Polski okeślają kosż ofeńo\ły w walu-
cie obowiązujące.j w Polscę (PLN),

r zawierać ,Wymagane wypełnione druki i dokumenty,

. zostać pźętłumaczona na j. polski, wówczas kiedy jest składana w j. obcym (zgodnie z
art. 9 ust. 2 PZP). Dotyczy to także wszelkich zńączaĄych do niej dokumen-
tówzałącZikóW.

. co do formy:

. być §porządzola pi§mem komputerorrym (lub maszynowym),

.] zawierać trwale spięte (zsżyte), ponumerowane i zapanfowane przez wykonawcę stony
(wraz z załącznlkami),

l być złożona w taki sposób, aby uniemożliwić ujawnienie jej treści przed tęrminęm
otwarcia ofeń.
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., kłżda załączona do ofęrty kselokopia musi być potwierdzona za zgodność z orygina-
łem.

. w przlpadku podmiotów (Wykonawców) występujących wspólnie w postępowaniu w for-
mie konsorcjum i/lub w przypadku spółek jawnych/cl.wilnych należy załączyć osobie ich
reprezentującą fomalne pełnomocnictwo (spełniające łymogi Kodeksu Cl.wilnego) oraz
dokumenty potł,ierdzające spełnianie przez każdy z tych podmiotódwspólników warunków
udzialu okre(lon)ch w niniejszej siuz,

l3. Opis sposobu obliczenia ceny ofeńy,

cęna oferty ma chamkler ceny ryczaltowej, a więc ma obejmować wynagrodzęnie za całkowite i
bez wad wykonanie danego zadania częściowego opisanego w siwz oraz szczegółowo w opraco-
waniu pt.: ,,opi., plzećlrniotu zamówienia". oznacza to, że cena ofefiowa musi zawierać _

uwzględniać wszystkię koszty związane ż pelną i prawidłową realizacją przedmiotowego zadania.

Zamawiaiac}, nie określa/nie opisuje:

. szczegóło$ych uwa.unkowań (utrudnień) terenowych wpływających na czasochłonność re-
alizacji przedmiotorłych zadań częściowych,

. długości odcinków zrywki drewna z miejscajego pozyskania na wskazany skład dręwna.

w Związku z powyższ}m w celu Zapoznania się z trudnymi warunkami terenowymi, wykonawca
winien (fakultaty\łnie) dokonać wizji terenowej obszaru realizacji danego zadania częściowego,
na które zamietzy zlożyć swoją ofertę w celu prawidłowej wyceny swojej ofeńy. p9_y9z9§DĘj:
sz\łn użqodnieniu tego laktu 7 Drzedsla\^icielem żamauiaiaceqo

14. Kryteria przyjęte do oc€ny ofeń oraz ich waga:

ofeńy zostaną ocenione ża pomocą systemu punktowego. zgodnie z poniźszymi kyteriami:

Tab€la trr2

Lp. Nązwa kryterium
waga

l%1
UWAGl

l cena (zł brutto) of€rty 60
oc€nie podl€ga cena brutto,jeóak w ofercie
naleł podać zlówno cenę netto jak i brutto

z. AspekB,/ społecżne realizacji
przedmiotu zamówienia 40 wyjaśnienia kr}&rium w uwagach na str.9

Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych. kazde zadanie częściowe (vide tabela nr 1 w
p. 3 siwz) w danej ofercie będzie oceniane osobno, w celu tzyskania porównywalności żłożonych
ofert częściowych dla tego zadania.
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kryterium ceny będzie oceniane na zasadzie minimalizacji w oparciu o poniZszy algorytm:

najniższa wartość kr}terium ' spośród badanych ofert
P x,y = \MP \ waga kryterium .r

x MP \ waga k§,terium .t

łartość k§aerium 
' 

badanej ofeny ],

wyińnienia da w!. \9zoru:

Pxł .......,................... ilość punklói łskiwanych plzez danq afertę, dla ocenianego kryleriunx
MP ,,..,...,.................. nożlhl)a do ułskMia naky dlna ilaść punków (|ł tyn wypadku l00)
v,aga kryleliuńx .., \łańość wagi prccefuowej wrażonaw licrbie necż!\łislej

aśp€kfy §połeczne realizacji prżedmiotu zamó\łienia będą oc€niane na zasadzie maksyma-
lizacji w oparciu o poniższy algor}łm:

P x,y =
wartość kryterium .r badanej of€ćy /

najtły^za wartość kr},teriun ł spośród badanych ofeń

ń)idśnienia do ńl, lłzolu:

Px,y. - - - - -, ilość Wnklów ułskivr'anych przez da q ofe ę y .la acenianego kryleliun x
MP ........-...........-...-..- nożtivą do ułskania naksynalna ilość punk|ół @ Ęn wpadku l00)
wasa kryleliu x..-..- łańość wagi procedowej vyra2onav lic:bie r.e!ł\l)islej

t]wAGA:
W ramach kyerium ,,Aspekty społ€czne realizacji przedmiotu zamówienia" oceniane będzie
żłożęnię przęz Wykonawcę zobowiązania umowrego do wykonywania czynności z zakresu
poryskania i zrywki drervna wchodzących w skład przedmiotu zamówięnia wYłącżnie Drzęz
osobv zatrudnione na Dodsta\łę umowy o pracę w lozumieniu Dźepisów rr. A więc niezależ-
nie od minimalnego wymogu wskazanego w p. 4 niniejszej siwz, Wykonawca jest zobowiąza-
ny do złożenie takieqo oświadczenia. Zasady rcalizacji tego zobowiąania oraz zasady odpo-
wiedzialności zajego niewykonanie zostały opisane w p. l5 siwz.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umorłnego do wykony-
wania czynrrości z zakiesu pozyskania i zrywki drewna wchodzących w skład przedmiotu za-
mówienia wyłącznie przez osoby żatrudnionę na podstawę umowy o pracę w rozumieniu
przepisów 1{p w form]ulalz]d oferty (załqcznik W do SIII/4. Brak złożonego wlaz z ofertą wy-
pełnionego formularza będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania. Wówczas
oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kry.teńum oceny ofelt. oferta wykonawcy, który
złoży takie zobowiązanie otźyma 40 pkt.

Wykonawca, któIego ofeńa częściowa otżyma najwyższą ilośó punktów (su1rla wszystkich punk-
tów otrzymanych przez daną ofertę częściową na podstawie ww. kryteriów oceny) oraz nie podle-
ga wykluczeniu i spełnia waruŃi udziafu w niniejszym postępowaniu, zostanie wybrany do wy-
konania danego zadania częściowego,
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15. Zawarcie umowy oraz istotne jęj postanowienia:

zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiają-
cego po upływie tęrminu przysługującemu Wykonawcom na skorzystanię zę środków ochrony
prawnej - określonego w art, 182 PZP. Zwcięzca postępowania przetargowego zostanie for-
malnie powiadomiony o daciejej podpisania w siędzibie Zamawiającego.

podstawą do Wystawienia faktury jest uprzednie w;,konanie przedmiotowego zńania (bez
\ład). potwierdzone protokołenVprotokołami przekazania wykonanych prac"

termin płatności liczony od daty otzymani a ptzez Zamawlającego faktury wynosi 30 dni,

Wykonawca jęst odpowiedzialny ża bezpi€czeństivo i przestrzeganie przepisów i uregulowań praw-
nych obowiązujących §, Rżeczypospolitej Polskiej. w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki
leśnej oraz żasad i przepisów BHP i ppoż. na ter€nie wykon}nvanych prac.,

Wykonawca obowiązany jest żapewnić udział w wykonl,waniu prac osób o odpowiednich kwa]ifika_
cjach i w odpowiedniej liczbie (,,Personel Wykonawcy") do zakresu prac objętych danym Zleceniem,

w zakresie, w jakim:

l) Zamawiający, na podstawie ań. 29 Ust. 3a PZP określił w siwz wyma8ania zatrudnienia przez §}-
konawcę iub podwykotiawcę na podstawie Umo\ry o pracę osób wykonujących określon€ crynno-
ści $chod/ące \ .klad prledmiolu /amółlęnia.

2) Wykonawca, na podstawie kr},teriów oceny ofeń zawartych w sirvz zobowiąał się do wykony-
wania czynności z zakresu pozyskania izrywki drewna wchodzących w skład prżedmiotu zamó-
wienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pmcę w rożumieniu prżepisów
Kodeksu pracy,

- Wykonawca gwarantu.je Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynnoŚci Ędą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. przy cłm \\ykonanie tych zobowiązań
(łącznie: ,,obowiązek Zatrudnienia") możę nastąpić również poprzez zatrudni€nie osób wskazanych
w pkt l) i 2) przez podłykonawców,

Z^mawiający z^strzęga §obię pmwo do wezwania \łykonawcy/podwykonawcy przed rozpoczęciem re-
alizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonawca do przedłożenia Zama-
wiającemu zanonimizowanych umów o pracę osób mających wykon}.wać te czynności, pod rygorem
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności oraz zastosowania sankcji kamych wskazanych
w żawartej umowie,

W przypadk zmiany składu osobowego persone|u wykonawcy realizującego cżynności, do których
odnosi się obowiPek Zatrudnienia. przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych
crynności Wykonawca obowiązanyje§t przedłożyć Zamawiającemu umo*y o pracę dla tych osób, pod

rygorem niedopuszcżenia tyclr osób do realizacji tych czynności,

na kńdę ądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zanoni-
mizowane umowy o pmcę dla osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiąek zatlud-
nięnia. Nieprzedłoźenie umów, o których mowa w zdaniu poprżednim stanowi przypadek narusze,
nia obowiązku zatrudnienia,
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1ó.

19.

Wykonawca zobowiązuje się do \łykon},wania przedmiotu umowy prz€z osoby wskazane w ofercie,
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia innych niż wskazane osób, pod warunkiem, iż posia-
dają one co najnrniej taką samą wiedżę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w
siwz. O planowanej zmianie osób lub dodatkowl,ch osobach, p.zy pomocy których Wykonawca wyko-
nuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zam^wiającego na piśmie przed
dopuszcżeniem tych osób do wykonywania prac,

Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które z8odnie z
obowiążującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkole-
nia i ukończyĘje z wynikiem poz},lywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwa]ifikacyjne itp,).
W przypadku stwierdzenia przez przedstawi§iela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, któ-
re nie powinny być dopuszczone do łykony,9vania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifika-
cji lub wymaganego prawem ich potwierdzęnia, przędstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub ądania zaprżestania lykony-wania tych prac
przęz taką osobę,

przedstawicięl Zamawiającęgo uprawniony jest do sprawdzania tożsamości personęlu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacj i pmc,

wykonawca ma obowiązek wymaczenia kooldynatora zgodni€ z przepisami prawa pracy (ań. 208 § 1

pkt 2 Kod€ksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierżchni wykonywanych prac przed-
stawici€l Zamawiającego jest uprawniony do w§trzymania prac. Wstruymanie pmc w tym przypadku
nie uchybia odpowiedzialności wykonawcy z §4ułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia,

Zamawiający nie będzie źądał wniesienia należ},tego wykonania warunków umowy.

Zamawiający dopuszcza do składania of€It częściowych - na zadania częściowe okeślone w p. 4
niniejszej siwz.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofeńy wańantowej.

Zamarłiając; nie będzie zarłieral umowJ rfuno!\ ej.

1,1.

2I.

22.

18,

20. Zgodnie z fteścią art. 36a !st.2 PZP Zarnawiający zastlzega obowiąZęk osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (a więc dotyczących pozyskania/manipulacji i
zrywki drewna).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z ań. 67 ust. 1 p.6 PZP,
jeśli zajdą okoliczności okręślon€ w tym artykule.

Zamawiający nie przewiduje:

rozliczenia w walutach obcych , na podstawie ań. 36 ust. 2 p. 6 PZP,
zwrotu kosztlt udżiałLt w niniejsżym postępowaniu - na podstawie alt, 36 ust, 2 p, 6 PZP,

23. Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo do:

a) poinformowania Zamawiającego (w terminie przeńdzianym na złożenię odwołania) o nie-
zgodnej z plzepisami PZP czynności podjętej przez Niego lub jej zaniechaniu, do której Za-
mawiający zobowiązany jest na podstawię PZP, a na które nie przysługuje odwołanie na pod-
stawie ań. l8l PZP,

a)
b)
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24.

25.

26.

b) odwołania w oparciu o dział VI rozdz. 1-2 PZP, a w następstlvie jego złożnia prawo zloże-
nia skargi do sądu okęgowego w oparciu o dział YI rozdz. 3 PZP.

Zamawiający (przed zawarciem pisemnej umowy) zastżęga sobie prawo do uniewżnienia ni-
niejszego postępowania (w całości lub rł części), w oparciu o ań. 93 ust. l p, 6 PZP, przed lub po
jęgo rozstrzygnięciu.

Zgodnie z ań. 145 ust. l PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej w
ramach niniejszego postępowania umowy w terminię 30 dni - w razie zaistnięnia istotnej żmi;ny
okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie leży w intere§ie publicznym, ciego nie
można b) lo prże\^id./ieć \Ą chuilijej /awierania.

Wszelkie sprawy fomalne związane ż pro\ładzenięm postępowania przetargowego, a nie okre-
ślone w niniejszej specyfikacji regulują przepisy PZP oruz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r,
.,Kodek§ c}ał,ilny" (tekstjednolity Dż,U. z 20l6 r. poz. 380).

(.c/.^ł_
ZAsTĘPq DYREKTORA

zatwieldził:

'|' 
zątaczeniu :

2. ZełNienie kosnów ofe,r.
3- Druh P6żcagól4rch eleńenlów cehy óIe y, dorczące:

a) półskania i zryvki drc\łm,
b) cenrił! zrrvkoveqo,

d) @hro|ry yielal Eddkich,

' 
ekoslstenównkleśńych,

DĄk oświadczenia JEDZ.
Dłlk oświą.lczehid tloĘcżąceqo 6Peka spolec.hej realizacji pźedniofu.ahljvieńią.
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5,


