Nadleśnictwo Strzyżów
Strzyżów, 04.10.2021 r.
Zn.spr.: S.270.2.22.2021

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego
dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019, ze zm.) zgodnie z wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1).
ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
STRZYŻÓW, reprezentowane przez Andrzeja Modliszewskiego – Nadleśniczego,
siedziba Nadleśnictwa: ul. Mostowa 9, 38 - 100 Strzyżów
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:

Naprawa składów drewna w leśnictwie Hyżne.
ROBOTY BUDOWLANE
Postępowanie nie jest podzielone na części.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem robót i czynności jest naprawa składów drewna na terenie leśnictwa
Hyżne polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej,
utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników
atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność
Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.
Miejsce realizacji zamówienia:
Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Hyżne, składy drewna na terenie całego
leśnictwa.
Składy drewna w oddziałach leśnych:
Skład drewna w oddz. 4 b
nr inw.: SD/05/87
Skład drewna w oddz. 25 j
nr inw.: SD/05/93
Skład drewna w oddz. 25 h
nr inw.: SD/05/92
Skład drewna w oddz. 28 b
nr inw.: SD/05/1
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Skład drewna w oddz. 29 f
Skład drewna w oddz. 39 b

nr inw.: SD/05/94
nr inw.: SD/05/280

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:



Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 4/31,5mm
z nadaniem właściwego spadku wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia
31,5/63mm z nadaniem właściwego spadku wraz z zagęszczeniem mechanicznym.

Szczegółowa lokalizacja wyżej wymienionych robót zostanie wskazana na gruncie przez
przedstawiciela Zamawiającego
Szczegółowy opis prac zawiera przedmiar robót (kosztorys ofertowy).
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w dniu podpisania
umowy w sprawie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
Zamawiający informuje, że okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od
upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert – cena 100%
Zamawiający zaleca dokonanie wizji terenowej.
Istotne warunki przyszłej umowy: projekt umowy będący załącznikiem do
ogłoszenia.
Kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000–8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Wybrany Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, przez okres
6 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty odbioru końcowego.


Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu
zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można
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było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia
Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego
grosza.
W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).
Ceną oferty jest kwotą brutto, wymieniona w formularzu oferty.
Zamówienie nie jest podzielone na części.
Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Jacek Charchut, Piotr Szetela; e-mail
strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko jedną
cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej w
stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego wykonawcę,
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania
zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z
załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
2) kosztorys ofertowy – wzór zawarty jest w załączniku nr 3 do ogłoszenia,
3) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę (wraz z załączonym kosztorysem ofertowym) należy złożyć (za
pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie zamawiającego, ul.
Mostowa 9, 38-100 Strzyżów - pokój nr 2 sekretariat do dnia 08.10.2021r., do godz.
10:00. O przyjęciu oferty do dalszego postępowania decyduje data wpływu od siedziby
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 08.10.2021r., o
godz. 10:30.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na postępowanie pn. NAPRAWA SKŁADÓW LEŚNICTWO HYŻNE
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert
nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY.
1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,
2) jeżeli pomimo wezwania do wyjaśnień treści oferty, oferent nie złożył tych
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wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu,
3) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste

omyłki rachunkowe,

4) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
5) Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona następujących
czynności:
1) Zamawiający ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny
ofert,
2) Zamawiający dokona badania oferty w odniesieniu do oferenta, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w
zakresie:
a) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może
żądać wyjaśnień treści złożonej oferty), w przypadku, gdy oferta oceniona jako
najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty
następnej w kolejności pozycji rankingowej,
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.
4. Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na
adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
podając:
- nazwę i adres oferenta którego ofertę wybrano,
- nazwę i adres pozostałych oferentów którzy złożyli oferty,
- punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
- wskazanie ofert które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w
informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej.
6. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się
od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert
zgodnie z zasadami ust. 1.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego
Oferenta (pisemnie lub telefonicznie).
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli:
1)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć,
4)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
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uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego ogłoszenia (bez podania przyczyny).
 w przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Oferentom którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie
przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
5)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów dostępnego w siedzibie
Zamawiającego
oraz
na
stronie
internetowej
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne. Zamówienie o
wartości do 30 tys. Euro.

Załączniki:
1. Przedmiar
2. Druk oferty
3. Kosztorys ofertowy
4. Wzór umowy
5. INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Andrzej Modliszewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów
(podpisano elektronicznie)
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