Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 16447 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj.
podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki
leśnej w lasach mienia gminnego w 2015 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia Wyszczególnienie planowanych prac w lasach mienia gminnego Gminy
Fredropol. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA ; Pozyskanie drewna łącznie - 664 m3 600 mp
Całkowity wyrób drewna pilarką obejmujący całość prac związanych z pozyskaniem drewna
w którego zakres wchodzą: przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka i obalanie drzew,
okrzesanie, manipulacja sortymentowa z przerzynką, pomiar długości i średnicy, złożenie
drewna średniowymiarowego w stosy z doniesieniem wałków i szczap do 20 m,
uporządkowanie powierzchni tj., usunięcie uszkodzonych podczas ścinki podrostów i
podszytów, ułożenie w kupy gałęzi pozostających po okrzesaniu. Udział drewna stosowego w
ogólnej masie 10 % Udział drewna liściastego 20 % Udział trzebieży wczesnych, cięć
selekcyjno-sanitarnych i przygodnych - 45 % Lokalizacja i rozmiar prac: Wsie: Nowe Sady 300 m3,200 mp, Sopotnik - 150 m3,100 mp, Makowa - 200 m3 ,200 mp, Nowosiółki
Dydyńskie - 14 m3, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA ; Zrywka drewna łącznie - 664 m3 600 mp
Obejmuje całość prac związanych ze zrywką drewna wielkowymiarowego i
średniowymiarowego do składów lub dróg autobiernych, przygotowanie legarów i ułożenie
drewna na legarach, ułożenie drewna stosowego. Lokalizacja i rozmiar prac: Wsie: Nowe
Sady - 300 m3,200 mp, Sopotnik - 150 m3,100 mp, Makowa - 200 m3 ,200 mp, Nowosiółki
Dydyńskie - 14 m3, CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA ; Hodowla i ochrona lasu Poprawki i
uzupełnienia - odszukanie talerza, zdarcie pokrywy na talerzach o wym. 60X60 cm oraz
sadzenie wielolatek w jamkę - 2,0 tys. szt. Wsie : Nowe Sady - 1,0 tys., Fredropol - 1,0 tys.,
Zalesienie - 21,0 tys. szt. sadzonek Zdarcie pokrywy na talerzach o wym. 60X60 cm oraz
sadzenie wielolatek w jamkę. Wsie : Makowa - 21,0 tys. Pielęgnacje upraw - I zabieg 76,0
tys. szt. sadzonek, Niszczenie chwastów i odrostów w otoczeniu sadzonki, w zasięgu talerza.
Wsie: Fredropol -12,0 tys., Nowe Sady - 12,0 tys., Rybotycze - 12,0 tys., Makowa - 24,0 tys.,

Kniażyce - 16,0 tys., Czyszczenia wczesne - 1,0 ha Wykonanie czyszczeń wczesnych w
uprawach poprzez usuwanie lub hamowanie wzrostu krzewów, odrośli i drzewek zbędnych i
wadliwych, usuwanie szkodzących otoczeniu egzemplarzy. Wsie: Nowe Sady - 1,0 ha.
Czyszczenia późne - 2,9 ha Wykonanie czyszczeń późnych w młodnikach poprzez usuwanie
zbędnych, wadliwych lub chorych drzewek, ogławianie i usuwanie zbędnych i szkodzących
otoczeniu egzemplarzy drzew i krzewów. Wsie: Leszczyny - 2,9 ha, Zabezpieczanie
chemiczne upraw - 15,00 ha Zabezpieczanie chemiczne repelentem poprzez smarowanie pędu
wierzchołkowego wraz z dowozem repelentu. Wsie: Fredropol - 4,00 ha, Rybotycze - 2,00 ha,
Makowa - 4,00 ha, Leszczyny -1,00 ha, Nowe Sady - 4,00 ha, Melioracje - 2,0 ha Wsie :
Sopotnik - 2,0 ha, Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia ; Realizacja
przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Termin oraz kolejność wykonania
poszczególnych prac wyszczególnionych powyżej określone zostaną w zleceniach prac do
wykonania przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Odbiór ilościowo-jakościowy
wykonanych prac będzie dokonywany przez osobę upoważnioną. Realizacja przedmiotu
zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki nie może powodować uszkodzeń drzew
stojących. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia śmieci z powierzchni na której
wykonywana jest usługa. Zakres prac wyszczególnionych w specyfikacji mogą ulec zmianie z
przyczyn niezależnych od zamawiającego np: warunki pogodowe, niekorzystna sytuacja na
rynku drzewnym, wystąpienie klęsk czy zmiany warunków przyrodniczych. W takim
przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę. Na cały
okres trwania zamówienia Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę określoną w SIWZ. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie
inne roboty i czynności konieczne do wykonania zamówienia, które wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić w oferowanej cenie..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
b) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30 %
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5, 77.21.12.00-4,
77.23.18.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( zgodnie z art. 44
Pzp składa oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 )
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usługi o
podobnym charakterze z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dokumentów poświadczających, że te usługi
zostały wykonane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykażą, że zapewnią odpowiedni sprzęt zrywkowy - minimum 1 szt.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj: co najmniej 1 pilarza który posiada kwalifikacje operatora
pilarek spalinowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość min.10.000,00 złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin płatności faktury - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie ; - zmniejszenia lub zwiększenia
ilości pozyskania drewna w przypadku braku zbytu, lub zwiększenia popytu na surowiec
drzewny - różnica do 30 %, - zmiany lokalizacji prac zrębowych,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.fredropol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734
Fredropol pok. nr 6 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozyskanie drewna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozyskanie
drewna łącznie - 664 m3 600 mp Całkowity wyrób drewna pilarką obejmujący całość

prac związanych z pozyskaniem drewna w którego zakres wchodzą: przygotowanie
stanowiska roboczego, ścinka i obalanie drzew, okrzesanie, manipulacja
sortymentowa z przerzynką, pomiar długości i średnicy, złożenie drewna
średniowymiarowego w stosy z doniesieniem wałków i szczap do 20 m,
uporządkowanie powierzchni tj., usunięcie uszkodzonych podczas ścinki podrostów i
podszytów, ułożenie w kupy gałęzi pozostających po okrzesaniu. Udział drewna
stosowego w ogólnej masie 10 % Udział drewna liściastego 20 % Udział trzebieży
wczesnych, cięć selekcyjno-sanitarnych i przygodnych - 45 % Lokalizacja i rozmiar
prac: Wsie: Nowe Sady - 300 m3,200 mp, Sopotnik - 150 m3,100 mp, Makowa - 200
m3 ,200 mp, Nowosiółki Dydyńskie - 14 m3,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.22.00.00-2, 77.21.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin płatności faktury - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zrywka drewna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje całość
prac związanych ze zrywką drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego do
składów lub dróg autobiernych, przygotowanie legarów i ułożenie drewna na legarach,
ułożenie drewna stosowego. Lokalizacja i rozmiar prac: Wsie: Nowe Sady - 300
m3,200 mp, Sopotnik - 150 m3,100 mp, Makowa - 200 m3 ,200 mp, Nowosiółki
Dydyńskie - 14 m3,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.12.00-4, 77.22.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin płatności faktury - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Hodowla i ochrona lasu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poprawki i
uzupełnienia - odszukanie talerza, zdarcie pokrywy na talerzach o wym. 60X60 cm
oraz sadzenie wielolatek w jamkę - 2,0 tys. szt. Wsie : Nowe Sady - 1,0 tys., Fredropol
- 1,0 tys., Zalesienie - 21,0 tys. szt. sadzonek Zdarcie pokrywy na talerzach o wym.
60X60 cm oraz sadzenie wielolatek w jamkę. Wsie : Makowa - 21,0 tys. Pielęgnacje
upraw - I zabieg 76,0 tys. szt. sadzonek, Niszczenie chwastów i odrostów w otoczeniu
sadzonki, w zasięgu talerza. Wsie: Fredropol -12,0 tys., Nowe Sady - 12,0 tys.,
Rybotycze - 12,0 tys., Makowa - 24,0 tys., Kniażyce - 16,0 tys., Czyszczenia wczesne
- 1,0 ha Wykonanie czyszczeń wczesnych w uprawach poprzez usuwanie lub
hamowanie wzrostu krzewów, odrośli i drzewek zbędnych i wadliwych, usuwanie
szkodzących otoczeniu egzemplarzy. Wsie: Nowe Sady - 1,0 ha. Czyszczenia późne 2,9 ha Wykonanie czyszczeń późnych w młodnikach poprzez usuwanie zbędnych,

wadliwych lub chorych drzewek, ogławianie i usuwanie zbędnych i szkodzących
otoczeniu egzemplarzy drzew i krzewów. Wsie: Leszczyny - 2,9 ha, Zabezpieczanie
chemiczne upraw - 15,00 ha Zabezpieczanie chemiczne repelentem poprzez
smarowanie pędu wierzchołkowego wraz z dowozem repelentu. Wsie: Fredropol 4,00 ha, Rybotycze - 2,00 ha, Makowa - 4,00 ha, Leszczyny -1,00 ha, Nowe Sady 4,00 ha, Melioracje - 2,0 ha Wsie : Sopotnik - 2,0 ha,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.18.00-6, 77.20.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin płatności faktury - 10

