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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631372-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kudowa Zdrój: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2020/S 251-631372

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Park Narodowy Gór Stołowych
Adres pocztowy: Słoneczna 31
Miejscowość: Kudowa Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
E-mail: pngs@pngs.com.pl 
Tel.:  +48 748661436
Faks:  +48 748662097
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pngs.com.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna – Park Narodowy Gór Stołowych

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2021 roku.
Numer referencyjny: 1/ZP/PN/ZAO/U/2021

II.1.2) Główny kod CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS 
w 2021 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec; Obwodu Ochronnego Czerwona Woda; Obwodu 
Ochronnego Bukowina, w szczególności obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i 
zrywki drewna.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 509 466.00 PLN

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:
Obwód Ochronny Szczeliniec
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych – Obwód Ochronny 
Szczeliniec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 273 m3

Zrywka: 3 273 m3

Podwóz: 500 m3

Roboczogodziny: 5 973,46 rbg

Korowanie drewna: 50 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3

Transport materiałów – 188 godzin
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 1 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej 
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 412 547.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności 
analogiczne, jak opisane w SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru 
umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do wysokości 50 % podstawowego 
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obwód Ochronny Czerwona Woda
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych - Obwód Ochronny 
Czerwona Woda.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 4 000 m3

Zrywka: 4 000 m3

Podwóz: 0 m3

Roboczogodziny: 5 089,24 rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3

Transport materiałów – 260 godzin

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 446 472.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności 
analogiczne, jak opisane w SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru 
umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do wysokości 50 % podstawowego 
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obwód Ochronny Bukowina
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych – Obwód Ochronny 
Bukowina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego:5975 m3

Zrywka: 5 975 m3

Podwóz: 1 157 m3

Roboczogodziny: 7 081,93 rg

Korowanie drewna: 50 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 60 m3

Transport materiałów – 200 godz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650 445.65 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności 
analogiczne, jak opisane w SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru 
umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do wysokości 50 % podstawowego 
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN.

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 w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2021
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: 26/01/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych – sala nr 6. sala audiowizualna. Adres: ul. 
Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert o ile przepisy o zwalczaniu 
koronawirusa na to pozwolą. Jeżeli przepisy na to nie pozwolą Zamawiający przeprowadzi transmisję online 
z otwarcia ofert w Internecie. Informacje o sposobie oglądania transmisji zostaną umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego obok ogłoszenia o postępowaniu w dniu 25 stycznia 2021.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udziel. zamów. w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postęp. W-ca będzie obowiązany przedstawić Z-mu 
oświadczenia i dok:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w-cy stano. wstępne potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postęp. określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,
— zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że w-ca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu skład. ofert lub inny dok. potwierdzający, że w-ca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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 dec. właściwego organu,
— zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdz. że w-ca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający że w-ca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania dec. właściwego organu,
— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania 
za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez z-go na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,
— oświad. w-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. admin.o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 
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przypadku wydania takiego wyroku lub dec.–dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności(w odnies. do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – zał. 5 do SIWZ,
— oświad. w-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – zał. 5 do 
SIWZ,
— oświad. w-cy 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 Pzp – zał. 5 do SIWZ,
— oświad. w-cy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym 
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – zał. 5 do SIWZ,
— oświad. w-cy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zał. 5 do SIWZ,
— oświadczenie o przynależności. lub braku przynal.do tej samej grupy kapitałowej w okolicznościach o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – zał. 7 do SIWZ,
Z-cy przewiduje możliwość udzielenia zam.,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zam. podstawowego o wartości do 50 % wartości poszczególnych części zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000.00 PLN na każdą część zamówienia. Wadium 
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 14 1130 1033 0018 
8170 0720 0001.
Okres związania ofertą wynosi 2 miesiące (liczba dni: 60).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje 
odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały 
przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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