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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369911-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Supraśl: Usługi rolnicze
2019/S 150-369911

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Nadleśnictwo Supraśl
ul. Podsupraśl 8
Supraśl
16-030
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Matusiak
Tel.:  +48 857131550
E-mail: marcin.matusiak@bialystok.lasy.gov.pl 
Faks:  +48 857131561
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.suprasl.bialystok.lasy.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie stada wolnościowego żubrów na terenie Nadleśnictwa Supraśl w latach 2019-2021
Numer referencyjny: SA.270.14.2019

II.1.2) Główny kod CPV
77100000

mailto:marcin.matusiak@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.suprasl.bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu:
a) koszenia łąk i częściowego zbioru siana,
b) dostawy karmy i jej rozwożenia, wykładania siana,
c) czyszczenia miejsc dokarmiania żubrów,
d) rekultywacji łąk,
e) uprawy poletek żerowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 125 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL84
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w obrębie leśnym Sokółka,

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu:
a) koszenia łąk i częściowego zbioru siana,
b) dostawy karmy i jej rozwożenia, wykładania siana,
c) czyszczenia miejsc dokarmiania żubrów,
d) rekultywacji łąk,
e) uprawy poletek żerowych.
2. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. a) jest usługa z zakresu koszenia łąk na powierzchni 20 ha
wraz z częściowym zbiorem siana, w szczególności:
1) Prace obejmują jednokrotne w ciągu roku kalendarzowego 2019 skoszenie trawy na łąkach Nadleśnictwa
Supraśl o powierzchni 5,05 ha.
2) Prace obejmują jednokrotne w terminie 1.7.2020 r. – 31.8.2020 r. skoszenie trawy na łąkach Nadleśnictwa
Supraśl o powierzchni 20 ha. Wszystkie prace określone w ust. 2 należy wykonać z użyciem własnego sprzętu.
3. Wymagany sposób koszenia:
— zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
— koszenie na wysokości od 5 do 10 cm nad powierzchnią gruntu.
4. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. b) jest usługa z zakresu dostawy karmy i jej rozwożenia,
polegająca na:
1) dostawie buraka pastewnego w ilości 80 ton wraz z rozwożeniem i rozłożeniem przedmiotu tej dostawy w
miejscach dokarmiania, które należy wykonać w 8 dostawach,
2) dostawie 15 ton siana w sezonie 2019/2020,
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3) wykładaniu wyprodukowanego i zmagazynowanego w 2020 r. siana - do każdego z 12 paśników z ich części
magazynowej; równomiernie, jeden raz w miesiącu, maksymalnie napełniając każdy z paśników, tj. w grudniu
2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. i marcu 2021 r.
5. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. c) jest usługa z zakresu czyszczenia miejsc dokarmiania.
6. Konserwacje i naprawy określone w ust. 6 lit a) polegać będą na doprowadzeniu urządzeń karmowych
do stanu używalności poprzez wymianę zniszczonych elementów, usunięcie usterek oraz uszkodzeń.
Porządkowanie określone w ust. 6 lit. b) polega m.in. na uprzątnięciu pozostałości karmy oraz odchodów
zwierząt, itp. oraz wywiezieniu zebranych nieczystości poza grunty Nadleśnictwa Supraśl. Dezynfekcja
wiosenna terenu dokarmiania wykonywana preparatem biobójczym. Rodzaj preparatu biobójczego zostanie
uzgodniony z Zamawiającym.
7. Wszystkie prace określone w ust. 6 i 7 należy wykonać z użyciem własnego sprzętu i materiałów.
8. Lokalizacja miejsc dokarmiania określonych w ust. 6 wskazana jest w załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.
9. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. d) jest usługa z zakresu rekultywacji łąk na powierzchni
14,95 ha, polegająca na jednorazowej rekultywacji łąk przy użyciu ciężkiej kosiarki bijakowej w celu usunięcia
zakrzaczeń, samosiewu drzew i krzewów, starych kępiastych traw.
10. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. e) jest usługa z zakresu uprawy poletek żerowych
polegająca na uprawie ozimin (żyto) na powierzchni 12,9 ha, tj. orce, bronowaniu, wysiewie nasion.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych niniejszą umową. Dokonywanie prac zamiennych
następuje na pisemny wniosek Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego w tym przedmiocie jest wiążąca dla
Wykonawcy.
12. Przez prace zamienne należy rozumieć prace wykonane w sposób odmienny od pierwotnie opisanego, w
innej technologii prac lub w innych lokalizacjach.
13. Przewiduje się także możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu umowy.
Redukcja dotyczy wielkości i zakresu prac. Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako
odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
ograniczenie zakresu prac. Prace te w dalszej części SIWZ nazywane są pracami zaniechanymi. W przypadku
konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie
minimum 70 % wartości brutto umowy.
14. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0027/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30.4.2021 r. zgodnie ze szczegółowymi
terminami opisanymi w rozdziale 3 SIWZ, zróżnicowanymi w stosunku do poszczególnych prac.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony w razie wykazania przez Wykonawcę, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną (suma ubezpieczenia) 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł 00/100 zł).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz oferty,
b) kosztorys ofertowy,
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta zostanie złożona przez
pełnomocnika,
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
e) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy,
f) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),
h) obowiązek informacyjny RODO,
i) oświadczenie RODO.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl, POLSKA, pokój nr 1– Świetlica - parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),
b) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej
Z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł 00/100 zł)
c) odpis 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 ustawy,
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
e) 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy,
j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy
k) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: http://epuap.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://epuap.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: http://epuap.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://epuap.gov.pl

		2019-08-06T06:46:46+0200
	ARHS SPIKESEED 13a854e8b0b4bd411df062e8b77b00310fc8af34




