OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA1)

Zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

nie

Nazwa projektu lub programu: ____________________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
nie
Numer ogłoszenia: ______________________________
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak

nie

Numer ogłoszenia: ___________________________________

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY:
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

(jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało przeprowadzone przez
przeprowadzenie postępowania
(jeżeli dotyczy)

zamawiający

podmiot,

któremu

powierzył/

powierzyli

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
___________________________________________________________________________________________

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

(jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
(jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
–
mające
zastosowanie
krajowe
prawo
zamówień
publicznych:
______________________________________________
Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________
I.1) NAZWA I ADRES

1)

Zamawiający może nie ujawniać informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z
interesem publicznym lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi.
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Nazwa (firma):
Nadleśnictwo Żołędowo
Krajowy numer identyfikacyjny2):
Adres pocztowy: Żołędowo ul. Parkowa 4A
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Państwo:
Województwo:
Osielsko
86-031
Polska
Kujawsko-pomorskie
Tel.:
Faks:
E-mail:
52 360-53-70
52 360-53-80
zoledowo@torun.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL):zoledowo.torun.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić): Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I
jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):______________________________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na potrzeby inwestycji drogowej –
Odcinek nr 6.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZG.270.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
__________________________________________________________________________________________________
2)

W przypadku polskich zamawiających numer REGON.
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__________________________________________________________________________________________________

1)

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z
określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z
zakresu , pozyskania i zrywki drewna na potrzeby inwestycji drogowej.

2)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 1.

3)

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz
szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności)
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku
nr 1 i w załączniku nr 1A.

4)

Opisy technologii prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w
załączniku nr 1A.

z

Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w zamówieniu.
6)

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa
Żołędowo. Realizacja Odcinka nr 6 będzie się odbywała na obszarze zaznaczonym na
mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

7)

Lokalizacje (adresy leśne), na których jest wstępnie planowana realizacja poszczególnych
prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w
załączniku nr 1 oraz załączonej mapie. Lokalizacje (adresy leśne), na których jest
planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z
zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze danego Odcinka.

8)

Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach
leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach
Odcinka ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i
zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: tak

nie

II.5) Główny kod CPV

77200000-2

Usługi leśnictwa

Dodatkowe kody CPV

77210000-5

Usługi pozyskania drewna

77211000-2

Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3

Usługi cięcia drewna

77211400-6

Usługi wycinania drzew

77231000-8

Usługi gospodarki leśnej

3)

3)

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje z ogłoszeniem

Zapytanie o cenę

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

Partnerstwo innowacyjne

Negocjacje cenowe
zgodnie z art. 4d ust.1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) oraz w oparciu o art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.
2100 z późn. zm).

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA4)
Część Nr (jeżeli dotyczy)

Nazwa (jeżeli dotyczy)_______________________________________________

Postępowanie/część zostało unieważnione
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: ____________________________________________

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

30/01/2017 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia5)
Wartość bez VAT: [215 668,60]

Waluta: [PLN]

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

4)
5)

Wykorzystać poniższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części.
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):
Negocjacje prowadzono w dwóch etapach. W etapie pierwszym złożono następującą ilość ofert:

4

liczba otrzymanych ofert:
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

4

0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
W drugim etapie, który doprowadził do wyboru oferty złożono następującą ilość ofert:
liczba otrzymanych ofert:1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

1

0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 0,0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak6)

nie

Nazwa: Usługi Leśne Rafał Hartwich
Adres pocztowy:
E-mail:
Buszkowo 75/2
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Koronowo
86-010
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak
Skrót literowy nazwy państwa: ____
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
Skrót literowy nazwy państwa: ____

Kraj/województwo:
Kujawsko-pomorskie
nie
tak

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM7)

Cena wybranej oferty/wartość umowy 215668,60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
6)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy wszystkich wykonawców,
natomiast dane adresowe dla lidera.

7)

W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen
jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty/zawartej umowy przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: ______________________________________________________

IV.8) Informacje dodatkowe: _______________________________________________________________________________

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Z godnie z art. 4d ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2100 z późn. zm).
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

W związku z koniecznością natychmiastowego wykonania prac polegających na wycięciu drzew na trasie
projektowanej drogi S5, co spowodowane było zbliżającym się okresem lęgowym ptaków. W przypadku nie
dotrzymania terminów związanych z rozpoczęciem się okresu lęgowego ptaków doszłoby do przesunięcia
terminu rozpoczęcia prac budowlanych co poniosłoby za sobą ogromne koszty.
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