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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580658-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Niedźwiedź: Usługi leśnictwa
2022/S 204-580658

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gorczański Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 122461287
Adres pocztowy: Poręba Wielka 590
Miejscowość: Niedźwiedź
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-735
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek-Gierczyk
E-mail: marta.ksiazek@gorcepn.pl 
Tel.:  +48 183317207
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gorczanskipark.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.gorczanskipark.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w 2023 r.

Numer referencyjny: 271-6/22

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia wykonanie prac z zakresu usług leśnictwa na terenie Gorczańskiego Parku 
Narodowego w 2023 r. oraz został podzielony na 6 zadań częściowych. Zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ekosystemów nieleśnych, 
ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i zrywki drewna.

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:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. TURBACZ

Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
3600,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. KUDŁOŃ

Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
1600,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
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w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. SUHORA

Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
3400,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. JAWORZYNA

Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
870,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. KICZORA

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
1430,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. DWÓR

Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczański Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i 
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 
750,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach podanych w swz. Zamawiający (przed zawarciem 
pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w całości lub w części), 
w oparciu o art. 255 pkt. 5 i art. 257 ustawy PZP (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) przed lub po jego 
rozstrzygnięciu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach 
wymienionych w VI.3. Informacje dodatkowe.

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:
Na podstawie art. 109 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę 
który: a) pkt 1 ustawy Pzp który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; b) pkt. 4 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza 
się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności d) gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych dowodów, e)który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie: podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), na podstawie zapisów ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
i. warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje przy wykonywaniu 
przedmiotowego zadania co najmniej nw. osobami (bez względu na zadanie częściowe, na które składana 
jest oferta oraz bez względu na ilość zadań, której dotyczy ta oferta): a. 1 osobą pracującą na stanowisku 
drwala - operatora pilarki spalinowej, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające 
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, 
poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej 
oraz ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp; b. 1 osobą na stanowisku pomocnika pilarza, z 
ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp; c. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze 
środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku 
szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiada odpowiadające 
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w 
kontakcie ze środkami ochrony roślin, z ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp (warunek ten 
nie dotyczy złożenia oferty na zadanie częściowe nr 6). UWAGA: nie dopuszcza się, aby jedna osoba była 
wykazywana jednocześnie dla ww. stanowisk – drwal – operator pilarki spalinowej oraz pomocnik pilarza 
(np. jedna osoba nie może być wykazana jako osoba wykonująca w przedmiotowym zadaniu częściowym 
jednocześnie funkcję pilarza i pomocnika drwala). Tym samym Wykonawca/konsorcjum/spółka cywilna musi 
dysponować co najmniej dwoma osobami (1 pilarzem, 1 pomocnikiem pilarza). W przypadku kiedy Wykonawca 
jako właściciel firmy wykonuje zadania na jednym z ww. stanowisk wówczas musi dysponować min. 1 osobą 
pracującą na pozostałym stanowisku. ii. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem: warunek 
ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim nw. sprzętem technicznym w 
minimalnej ilości (bez względu na zadanie częściowe, na które składana jest oferta oraz bez względu na ilość 
zadań, której dotyczy ta oferta): a. 1 szt. ciągnika zrywkowego lub rolniczego przystosowanym do zrywki drewna 
o mocy min. 60 kM z zamontowaną wciągarką linową.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: a) 
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 i 1086), c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami f) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu. Zamawiający 
ponadto, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) zmiany 
stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2022
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