
Dz.U./S S150
06/08/2019
368944-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 9

06/08/2019 S150
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368944-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kruklanki: Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
2019/S 150-368944

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
ul. Dworcowa 8A
Kruklanki
11-612
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Marczak
Tel.:  +48 874217045
E-mail: bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl 
Faks:  +48 874217053
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialystok.lasy.gov
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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_borki

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:
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - koszty wyłożonej karmy dla żubrów w 2019 r.
Numer referencyjny: SA.270.11.2019

II.1.2) Główny kod CPV
03100000

mailto:bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl
www.bialystok.lasy.gov
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie dotyczy dostawy różnych rodzajów karmy przeznaczonej dla żubrów (ton): sianokiszonka 80,
buraki pastewne 150, zielonka z kukurydzy 450, sól paszowa 3, granulat paszowy 10, dynie 50, mieszanka
zbożowa 35.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sianokiszonka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sianokiszonka ze zbiorów tegorocznych, zafoliowana i dowieziona do miejscowości Wolisko.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zielonka z kukurydzy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zielonka z kukurydzy - dowieźć do silosu w Wolisku, złożyć i ugnieść. Pryzmę okryć folią kiszonkarską i siatką,
brzegi zabezpieczyć żwirem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Buraki pastewne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03221222

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne


Dz.U./S S150
06/08/2019
368944-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

06/08/2019 S150
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 9

Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Buraki pastewne - zebrane jesienią bieżącego roku, przed przymrozkami i dostarczone do Woliska
bezpośrednio po zbiorze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Granulat paszowy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15712000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Granulat paszowy - przydatność do skarmiania co najmniej 5 miesięcy od dnia dowozu. Dowieźć należy do
Woliska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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Koniec: 20/11/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dynie
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03121000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dynie zebrane przed pierwszymi przymrozkami i dowiezione do Woliska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/10/2019
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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POIS.02.04.00-00-0027/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sól paszowa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sól paszowa sprasowana w kostki o wadze ca 11 kg i dowieziona do Woliska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mieszanka zbóż
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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03211000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Borki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Mieszanka zbóż: jęczmień+ owies+ pszenica, po 1/3 ze zbiorów tegorocznych. dowóz do silosu w Lipowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/10/2019
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
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
Stosownie do dyspozycji art.22aa Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SIWZ jest
dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria
oceny ofert: cena 60 % wagi; termin płatności 40 % wagi.

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 szczególnych wymagań

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
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Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy
w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

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: 09:00

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: 09:15
Miejsce:
Siedziba Nadleśnictwa Borki, ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie portalu https://platformazakupowa.pl

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:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 Pzp. Szczegóły dotyczące wykluczeń
wykonawcy zawarte są w pkt 7.1 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
o których mowa w pkt 7.1 SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 6.2 SIWZ, wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia
i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ) opisane w pkt 8 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia

https://platformazakupowa.pl
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wadium w wysokości 1 650 PLN dla całości zamówienia; dla poszczególnych części - odpowiednio mniej.
Należy wnieść je przed upływem terminu składania ofert. Formy wniesienia, zasady zwrotu lub zatrzymania
regulują zapisy art. 45 oraz 46 ustawy Pzp, a także opisane są w pkt 10 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov..pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Procedury składania odwołań reguluje rozdział VI ustawy Pzp: Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

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