
ZEBRANIE WYKONAWCÓW

dot. postępowania pod nazwą:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 

terenie Nadleśnictwa” 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa: Art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz punkt 8.8. SIWZ

CEL: wyjaśnienie treści SIWZ
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HARMONOGRAM

26.X
PUBLIKACJA (wysłanie 
ogłoszenia do DUUE)

XI
zebranie 

Wykonawców

06.XII
OTWARCIE OFERT

40 dni
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DECYZJA 499 z dnia 30 września 2016
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DECYZJA 499 z dnia 30 września 2016
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DECYZJA 499 z dnia 30 września 2016
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SIWZ

Dokumentacja nadleśnictwa
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Opis przedmiotu zamówienia (informacja o koszykach)

Informacja przykładowa z załącznika SIWZ
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Warunki udziału w postępowaniu (szczegóły)

Uszczegółowienie i wyjaśnienie zdolności technicznej lub zawodowej

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może,
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego
samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, ani tych samych
środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

- osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub 
posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na 
rzecz leśnictwa (zmiana w SIWZ w przypadku braku informacji o studium 
zawodowym)
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Kryteria oceny ofert

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – 60 %,

2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 %,
(dojaśnienie zapisu na późniejszym slajdzie (uprawnienia pilarza,
a jego doświadczenie)

3) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 20 %,
(informacja jakie są kluczowe części zamówienia)
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PLANOWANIE

I ROZLICZANIE UL
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STAN POŻĄDANY

ZUL MODELOWY

+ +
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Modelowy układ pakietów

1. Ograniczenie liczby pośredników handlujących usługami.

2. Rozwój firm leśnych poprzez inwestycje w sprzęt specjalistyczny.

3. Stabilność rynku usług leśnych. 

Prognozowany i oczekiwany efekt:

Stworzenie warunków do ustabilizowania i rozwoju sektora usług leśnych.

Wielkość pakietu: 2-5 leśnictw

Wartość pakietu: 2-4 mln zł

Długość umowy: 1-3 lata

Modelowy pakiet

Zagospodarowanie

+

Pozyskanie

grupa leśnictw

Zagospodarowanie

+

Pozyskanie

grupa leśnictw

Zagospodarowanie

+

Pozyskanie

grupa leśnictw

PAKIET 1 
PAKIET 2 PAKIET 3 

Modelowy układ pakietów
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Planowanie wg „koszyków” – grupowanie czynności wg rodzajów stawek
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Kosztorysowanie usług leśnych w Prowizorium Planu 2017

Stawki

Zaakceptowane 

przez 

Nadleśniczych
* =

koszty 

planowanej 

usługi 

w 

nadleśnictwie
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Kosztorysowanie usług leśnych w Prowizorium Planu 2017

Zagospodarowanie lasu

=Ilości nh
Ilości w 

kosztorysie

Stawki

zaakceptowane 

przez Nadleśniczych

Stawki

w kosztorysie=

Plan prowizorium

Kosztorys

koszty planowanej 

usługi 

w nadleśnictwie

koszty planowanej 

usługi 

w kosztorysie=



16

Obiektywny system rozliczania usług leśnych

NOWOŚĆ !!!

1. Rozliczanie zagospodarowania lasu w oparciu o obowiązujący katalog norm czasu pracy.

2. Rozliczanie pozyskania drewna w oparciu o skorygowany katalog norm czasu pracy.

3. Rozliczanie zrywki drewna w oparciu o obowiązujący katalog norm czasu pracy (Tabela IV).

W: nh*1.3

TP: nh*1.1 TW: nh*1.2

S: nh*0.8 M: nh*0.8Sortymenty:

Kat. 

cięć:

Korekta poprzez mnożniki norm czasu pracy
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1. Rozliczanie usług leśnych w oparciu o zobiektywizowany katalog norm.

2. Ograniczenie liczby stawek rozliczeniowych.

3. Wybór technologii (harwester, pilarka) po stronie Wykonawcy, bez wpływu na poziom 

wynagrodzenia (z zastrzeżeniem załącznika nr 1B-4)

Uwaga:

Rozliczanie usługi pozyskania i zrywki drewna
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Kosztorysowanie usług leśnych w Prowizorium Planu 2017

Pozyskanie i zrywka drewna

Ilości 

w kosztorysie

≠

Plan 
prowizorium

Optymalizator 

Kosztorys

Ilości nh

CWDPN

≠
Stawki

w kosztorysie

Stawki

Zaakceptowane 

przez Nadleśniczych

koszty planowanej 

usługi 

w nadleśnictwie

koszty planowanej 

usługi 

w kosztorysie=
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Efekt finalny - Kosztorysy

Pozyskanie - ilość normogodzin 

zoptymalizowana

Zrywka - ilość normogodzin 

przeliczona na podstawie tabeli 4 

(nasiębierna z mechanicznym 

załadunkiem)
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We wzorcowej umowie DGLP i RDLP nie ma określonych wymagań 

co do dyspozycyjności ZUL w zakresie PPOŻ,

w związku z tym nie ma potrzeby określania wynagrodzenia                  

z tego tytułu.

Dyspozycyjność „PPOŻ” - informacja
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PYTANIA

Szczegółowe pytania do SIWZ



22

POTENCJAŁ

Pytania do SIWZ
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Czy Wykonawca może wykazywać ten sam potencjał techniczny,

doświadczenie, te same osoby skierowane do realizacji zamówienia

oraz te same środki finansowe składając ofertę w różnych

nadleśnictwach czy też różnych regionalnych dyrekcjach ?

Pytanie nr. 1

POTENCJAŁ

Stan prawny (SIWZ):
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Potencjał – przykład 

Weryfikacja potencjału wykonawcy na podstawie ofert (wygrywających) oraz zawartych umów

Nadleśnictwo A – oferta X

Nadleśnictwo B – oferta Y

Członkowie konsorcjum

Lider konsorcjum

Podwykonawcy

Podwykonawcy

Członkowie 

konsorcjum

Lider konsorcjum

ZUL 1

ZUL 1

ZUL 2

ZUL 2

Pytanie nr. 1

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zamawiającego

na podstawie informacji o wynikach przetargów z innych nadleśnictw !
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RDLP Szczecin

RDLP SzczecinekRDLP Piła

Szybki przepływ informacji o wynikach przetargów (Portal)
Etap 1: REGON wykonawcy, członków konsorcjum i podwykonawców

Etap 2: szczegóły (w przypadku wystąpienie tego samego REGON min. w 2 nadleśnictwach)

Nadleśnictwo n1001

Nadleśnictwo n1002

Nadleśnictwo n1102

Nadleśnictwo n1101

…

Nadleśnictwo n0701

Nadleśnictwo n0702

Nadleśnictwo nRRNN

Nadleśnictwo nRRNN

…

Pytanie nr. 1
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Czy Wykonawca może wykazywać ten sam potencjał techniczny,

doświadczenie, te same osoby skierowane do realizacji zamówienia

oraz te same środki finansowe składając ofertę w różnych

nadleśnictwach czy też różnych regionalnych dyrekcjach ?

Pytanie nr. 1

POTENCJAŁ

Odpowiedź:

Wykonawca może wykazać ten sam potencjał w różnych nadleśnictwach, ale będzie to

przedmiotem weryfikacji. Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 2 PZP może,

na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia.
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WARUNKI

Pytania do SIWZ
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Czy można wykazać celem spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu to samo doświadczenie, ten sam potencjał 

techniczny, te same osoby skierowane do realizacji zamówienia i 

te same środki finansowe lub zdolność kredytową składając 

ofertę na więcej niż jeden pakiet?

Pkt. 6.5 SIWZ
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to 

nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego 

potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, ani tych samych środków 

finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym 

Pakiecie.

Pytanie nr. 2

Odpowiedź:
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Czy pracownik posiadający uprawnienia do pracy przy środkach 

chemicznych i posiadający uprawnienia pilarza może być 

równocześnie brany pod uwagę przy spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu?

Tak taka osoba, będzie spełniała warunki udziału w postepowaniu 

w danym pakiecie.

Żaden zapis SIWZ nie stanowi, że pracownik posiadający 

uprawnienia do pracy przy środkach chemicznych i posiadający 

uprawnienia pilarza nie może równocześnie być brany pod uwagę 

przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Pytanie nr. 3

Odpowiedź:
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Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  który ma 

uprawnienia pilarza , wykształcenie leśne jest brany do pod uwagę przy spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu , a także jako pilarz przy kryterium 

„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” ?

Pytanie nr. 4

W sytuacji, gdy ofertę złoży przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, to

może on w celu wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

wskazać siebie, jeżeli będzie spełniał wymagania opisane w SIWZ w tym zakresie i rzeczywiście w

trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywał zamówienie. Poza tym nie ma przeszkód, aby w celu

uzyskania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”

Wykonawca ten przyjął zobowiązanie do wykonywania czynności pozyskania drewna przez wymaganą

liczbę osób posiadających doświadczenie na stanowisku pilarza przy wykonywaniu prac z zakresu

pozyskania drewna, zdobyte po 01 stycznia 2006 r i przy wykazywaniu Zamawiającemu wywiązania

się z tego zobowiązania wliczył również siebie, o ile posiada opisane w tym kryterium wymagania oraz

rzeczywiście będzie wykonywał czynności pozyskania drewna w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

może wskazać podwykonawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli spełnia

on wymagania opisane w SIWZ przez Zamawiającego dla tego warunku. Należy jednak wskazać, że

w/w podwykonawca wykonując czynności pozyskania i zrywki drewna zgodnie z pkt 3.5 SIWZ

powinien być zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź:
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Przy osobie do pracy ze środkami chemicznymi, czy będzie mógł być wykazany 

rolnik posiadający uprawnienia i badania. Jeżeli tak to co Wykonawca musi 

wykazać przedstawiając taką osobę (nie prowadzącą działalności gospodarczej) na 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu? 

Pytanie nr. 5

W sytuacji, gdy Zamawiający w SIWZ opisał warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i wymagał, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

wykazał, że dysponuje określoną liczbą osób, które ukończyły 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 posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo 

odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii 

Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, to wówczas Wykonawca powinien wykazać 

Zamawiającemu, że spełnia ten warunek. Wykonawca musi więc wykazać, że dysponuje wskazaną przez Zamawiającego w opisie tego 

warunku liczbą osób, które ukończyły w/w szkolenie. Wykazując spełnienie w/w warunku Wykonawca może wskazać rolnika, jeżeli osoba 

ta posiada ukończone w/w szkolenie.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zgodnie z pkt 7.1 lit a) tiret dziewiętnaste SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji należy w 

Części IV lit C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ. podać m.in.  informacje nt. osób. które mają ukończone w/w szkolenie. We wskazanej części 

JEDZ Wykonawca powinien podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji oraz podstawy 

dysponowania. Wypełniony JEDZ Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą. Z kolei przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenia 

o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) dla osób wskazanych w JEDZ. 

Odpowiedź:



32

KRYTERIA

Pytania do SIWZ
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Czy wykonawca będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą (pracodawca) posiadający uprawnienia pilarza 

ze stażem dłuższym niż trzy lata jest wliczany do przetargu jako pilarz?

Pytanie nr. 6

We wzorcowej SIWZ na usług leśne Zamawiający przewidział, że w ramach kryterium

„Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie przyznawał punkty

wykonawcom, którzy zobowiążą się do wykonywania czynności pozyskania drewna wchodzących

w skład przedmiotu zamówienia przez wymaganą w SIWZ liczbę osób posiadających

doświadczenie na stanowisku pilarza przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna,

zdobyte po 01 stycznia 2006 r. Jeżeli Wykonawca będący przedsiębiorcą prowadzącym

jednoosobową działalność gospodarczą składając ofertę przyjmie zobowiązanie do wykonywania

czynności pozyskania drewna przez wymaganą liczbę osób posiadających doświadczenie na

stanowisku pilarza przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna, zdobyte po 01 stycznia

2006 r., to wówczas przy wykazywaniu Zamawiającemu wywiązywania się z tego zobowiązania

może wliczyć siebie, o ile posiada opisane w tym kryterium wymagania oraz rzeczywiście będzie

wykonywał czynności pozyskania drewna w trakcie realizacji umowy.

Odpowiedź:



34

Jak rozumieć: ,,W ramach kryterium ,,Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia''-3 letnie doświadczenie na 

stanowisku pilarz przy wykonywaniu prac z pozyskania drewna , 

zdobyte po dniu 01 stycznia 2006 r ?

W ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zamawiający

będzie przyznawał punkty wykonawcom, którzy zobowiążą się do wykonywania czynności

pozyskania drewna wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przez wymaganą w SIWZ liczbę

osób posiadających doświadczenie na stanowisku pilarza przy wykonywaniu prac z zakresu

pozyskania drewna, zdobyte po 01 stycznia 2006 r. Oznacza to, że Wykonawca chcąc uzyskać

punkty w ramach w/w kryterium powinien przyjąć zobowiązanie, że określna przez

Zamawiającego liczba osób wykonujących czynności pozyskania drewna będzie posiadać 3 letnie

doświadczenia na stanowisku pilarz lub operator harwestera przy wykonywaniu prac z zakresu

pozyskania drewna, które to 3 letnie doświadczenie uzyskały po dniu 01 stycznia 2006 r.

Zamawiający nie będzie akceptował doświadczenia zdobytego przed 01 stycznia 2006 r.

Pytanie nr. 7

Odpowiedź:
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W jaki sposób Wykonawca będzie musiał udokumentować, że osoby pracujące 

przy pozyskaniu drewna posiadają 3 letnie doświadczenie (kryteria) ?

Uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania doświadczenia osób, którymi Wykonawca

zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia, opisane są w § 7 pkt 7-11 wzoru umowy

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Z zapisów tych nie wynika sposób dokumentowania za pomocą ściśle określonych rodzajów

dokumentów, a jedynie konieczność przedstawienia takich dokumentów, które w wystarczający

sposób są w stanie udowodnić Zamawiającemu, że osoby posiadają doświadczenie wymagane dla

uzyskania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia”

Pytanie nr. 8

Odpowiedź:
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W ramach kryterium „doświadczenie” – 3 letni staż pracy jako drwal, czy uznana będzie 

umowa w której będzie wpisane w rodzaju wykonywanej pracy „pracownik leśny”, 

„pracownik fizyczny” zamiast wpisu „drwal”, „pilarz”, a do tego będzie dołączone 

oświadczenie Wykonawcy, że ten pracownik pracował jako drwal w tym czasie i będą do 

tego załączone jego uprawnienia jako drwal ?

W ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” oceniane będzie

przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania czynności pozyskania drewna

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie na

stanowisku pilarz przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna, zdobyte po dniu 01 stycznia 2006 r.. W

związku z powyższym, jeżeli Wykonawca przyjmie zobowiązanie do wykonywania czynności pozyskania drewna

przez osoby posiadające w/w doświadczenie, to wówczas przed realizacją tych czynności zobowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby w/w doświadczenia.

Wykonawca na podstawie przedłożonych dokumentów musi Zamawiającemu udowodnić, że osoba wskazana do

wykonywania czynności pozyskania drewna ma co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku pilarz przy

wykonywaniu czynności pozyskania drewna. Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba zatrudniona przez niego jako

„pracownik leśny”, „pracownik fizyczny” rzeczywiście wykonywała w wymaganym okresie czynności pozyskania

drewna na stanowisku pilarza i osoba ta posiada wymaga uprawnienia, to będzie można uznać taką osobę.

Pytanie nr. 9

Odpowiedź:
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Proszę o podanie terminu zatrudnienia nowego pracownika pilarza z 3-letnim 

oświadczeniem w miejsce zwolnionego z różnych przyczyn pracownika pilarza z 3-letnim 

doświadczeniem, który był brany przy kryterium doświadczenie – punktacja. Czy można 

dokończyć zleconą pracę pilarzami bez 3 letniego doświadczenia ?

W przypadku zwolnienia pracownika (pilarza z 3-letnim stażem), który był brany pod uwagę przy kryterium

doświadczenia – nowego pracownika (również pilarza z co najmniej 3- letnim doświadczeniem) należy zatrudnić

niezwłocznie.

Nie można dokończyć zleconej pracy pilarzami bez 3- letniego doświadczenia, gdyż będzie to nieprawidłowe

realizowanie umowy.

Pytanie nr. 10

Odpowiedź:
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UMOWA

Pytania do SIWZ
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Ubezpiecznie OC
Pytanie dotyczące ubezpieczenia OC, którego Zamawiający wymaga od wybranego

Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Kwota ubezpieczenia, której Zamawiający

zgodnie z postanowieniami SIWZ żąda od Wykonawcy to 300 000 zł, co w przypadku gdy

umowę Zamawiający będzie zawierał z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie

zamówienia, czy każdy z wykonawców ma posiadać odrębne ubezpieczenie na daną kwotę czy

można zsumować wartości ubezpieczenia np. jeden ma 100 tyś, drugi 100 tyś i trzeci 100 tyś.?

Pytanie nr. 11

W sytuacji, gdy Zamawiający w SIWZ zapisał, iż będzie żądał od wykonawcy, którego oferta

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłożenia przed podpisaniem umowy w sprawie

zamówienia publicznego dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia na kwotę 300 000 zł, to

wówczas w przypadku wyboru jako najkorzystniej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli jeden z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonania zamówienia na kwotę wymaganą przez

Zamawiającego, jak również gdy wykonawcy Ci łącznie wykażą, że posiadają ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej wykonania zamówienia na sumę 300 000 zł.

Odpowiedź:



40

Jak zostały uregulowane warunki płatności w przypadku

zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o

udzielenie zamówienia (konsorcjum) ?

Zapisy w załączniku nr 6 (Umowa) § 11 pkt 7

Pytanie nr. 12

Odpowiedź:

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie

zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni zasady rozliczania z

Zamawiającym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wskazać

członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu

wszystkich członków konsorcjum, jak również mogą wskazać, że do wystawiania faktur i odbioru

wynagrodzenia za wykonane prace będzie uprawniony każdy z członków konsorcjum z osobna w

zakresie wykonanej przez niego pracy. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego

członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich

członków konsorcjum.
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OFERTA

Pytania do SIWZ
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Gdzie znajduję się wersja edytowalna JEDZ i instrukcja?

JEDZ znajduje się na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-
formularza-JEDZ.doc

Pytanie nr. 13

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
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Wykonawca jest uczestnikiem kilku Konsorcjów (Wykonawca „X” w trzech

różnych Konsorcjach), Konsorcja składają oferty w kilku Nadleśnictwach na

różne pakiety. W takiej sytuacji w jakim zakresie (co ma podać) w załączniku

odnośnie grupy kapitałowej ?

Pytanie nr. 14

godnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu uzyskania informacji pozwalających na dokonanie przez Zamawiającego oceny, czy w stosunku do

określonego wykonawcy może zachodzić przesłanka do wykluczenia z postępowania na podstawie w/w przepisu, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP

zobowiązani są w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (informacji z otwarcia ofert),

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

PZP.

Z wyżej przywołanych przepisów wynika, że składane przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP ma potwierdzać, czy

Wykonawca (członek konsorcjum), który je składa należy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy (Wykonawca), którzy złożyli odrębne oferty na tą

samą część zamówienia lub oferty częściowe na różne części zamówienia w tym samym postepowaniu. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum) muszą oświadczyć, że przynależą lub nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy

(Wykonawca), którzy złożyli odrębne oferty na tą samą część zamówienia lub oferty częściowe na różne części zamówienia w tym samym postępowaniu.

W związku z tym treść w/w oświadczenia zależy od tego, czy Wykonawca (członek konsorcjum) należy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy

(Wykonawca), którzy złożyli odrębne oferty na tą samą część zamówienia lub oferty częściowe na różne części zamówienia w tym samym postępowaniu.

….

Odpowiedź (część 1):
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Wykonawca jest uczestnikiem kilku Konsorcjów (Wykonawca „X” w trzech

różnych Konsorcjach), Konsorcja składają oferty w kilku Nadleśnictwach na

różne pakiety. W takiej sytuacji w jakim zakresie (co ma podać) w załączniku

odnośnie grupy kapitałowej ?

Pytanie nr. 15

…

Przy ustalaniu, czy wykonawca (członek konsorcjum) należy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy (Wykonawca), którzy złożyli odrębne oferty na tą samą część zamówienia lub oferty

częściowe na różne części zamówienia w tym samym postępowania należy odnieść się do jej definicji, która została uregulowana w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm. – dalej: „UOKiK”). Zgodnie z art. 4 pkt 14) UOKiK przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Grupa kapitałowa składa się więc z

przedsiębiorcy dominującego (w rozumieniu definicji legalnej z art. 4 pkt 3 UOKiK) oraz przedsiębiorców od niego zależnych. Przedsiębiorcą dominującym w świetle art. 4 pkt 3 UOKiK jest

przedsiębiorca, który posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 tejże ustawy nad innym przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 4 pkt 4 UOKiK przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z

innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi

osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Jeżeli pomiędzy Wykonawcą (członkiem konsorcjum), a Wykonawcami (Wykonawcą), którzy złożyli odrębne oferty na tą samą część zamówienia lub oferty częściowe na różne części

zamówienia w tym samym postepowaniu będą zachodziły wyżej opisane zależności, to należy uznać, że należą oni do tej samej grupy kapitałowej i wówczas Wykonawca składa oświadczenie, że

przynależy do tej samej grupy kapitałowej. W takiej sytuacji Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z kolei jeżeli wyżej opisane zależności nie występują, to Wykonawca (członek konsorcjum) składa oświadczenie, że nie

przynależny do grupy kapitałowej.

Odpowiedź (część 2):
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Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć razem z 

ofertą ?

Pytanie nr. 16

Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności albo braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (informacja z otwarcia

ofert).

Odpowiedź:
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Czy zaświadczenia  z ZUS, US, KRK można złożyć razem z ofertą ?

Pytanie nr. 17

Wykonawca będzie obowiązany złożyć oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit.

b – l SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu

ofert.

Dokumentów tych nie należy dołączać do oferty.

Odpowiedź:
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Co powinna zawierać oferta w dniu jej złożenia? Czy na każdy Pakiet składać

należy odrębną ofertę ?

Pytanie nr. 18

Składana oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty na dany Pakiet,

2) kosztorys ofertowy na dany Pakiet,

3) JEDZ lub JEDZ-e - w zależności od tego kto składa ofertę, czy Wykonawca polega na

zasobach innych podmiotów,

4) pełnomocnictwo do złożenia oferty, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika,

5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Oferta powinna być złożona odrębnie na każdy Pakiet (osobna koperta).

Odpowiedź:
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Czy mimo wypełnienia JEDZ Zamawiający wzywa do przedstawienia

dokumentów? Czy w sytuacji, gdy na dany Pakiet złożona jest tylko jedna

oferta Zamawiający będzie wzywał do złożenia takich dokumentów ?

Pytanie nr. 19

W niniejszym postepowaniu, na podstawie art. 24aa PZP, została przewidziana tzw.

„procedura odwrócona”. Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów tylko Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona dla danego Pakietu w oparciu o kryteria oceny

ofert. Złożenie samego JEDZ nie jest wystarczające dla potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. JEDZ jest

bowiem oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym wstępne potwierdzenie spełnienia

warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiający ma też możliwość skorzystania z art. 26 ust. 2 f PZP, czyli do wezwania

Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych

oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.

Nie ma znaczenia ile ofert zostanie złożonych na dany Pakiet.

Odpowiedź:
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Czy Wykonawca może zmienić osoby wskazane w JEDZ zarówno przed jak i po 

podpisaniu umowy ?

Pytanie nr. 20

Po podpisaniu umowy możliwość zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, które zostały wskazane w JEDZ-u przewidują zapisy postanowienia wzoru

umowy stanowiącego załącznik do SIWZ i za dopełnieniem warunków wskazanych w tym

wzorze umowy zmiana ta jest dopuszczalne. Jeśli zaś chodzi o okres między złożeniem

oferty a podpisaniem umowy, to Wykonawca nie może zmienić osób wskazanych w JEDZ-u,

chyba, że wskazane przez niego osoby nie będą spełniać wymagań opisanych SIWZ i

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 PZP wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w

tym zakresie , a Wykonawca w odpowiedzi na to wezwanie wskaże nowe osoby spełniające

wymagania opisane w SIWZ. Wykonawca jest związany złożoną ofertą.

Odpowiedź:



50

Jak będzie postępował Zamawiający w przypadku złożonego błędnego JEDZ? 

Jak uniknąć błędów przy jego wypełnianiu ?

Pytanie nr. 21

W przypadku błędów lub braków w złożonej ofercie Zamawiający może skorzystać z

przepisów art. 26 ust. 3, 3a, 4 PZP oraz z art. 87 ust. 1 PZP.

Przy wypełnianiu JEDZ należy stosować się do instrukcji jego wypełniania zawartej w:

1) pkt 7.1. SIWZ,

2) na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Odpowiedź:
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Czy dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego można złożyć przed 

upływem wyznaczonego terminu? 

Pytanie nr. 22

Tak, z tym że dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 

Odpowiedź:
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W jaki sposób wypełnić JEDZ w przypadku konsorcjum ?

Pytanie nr. 23

JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Odpowiedź:
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Ile dokumentów JEDZ należy złożyć w przypadku oferty składanej przez

konsorcjum oraz ile w przypadku korzystania z potencjału pomiotu trzeciego

na podstawie art. 22a PZP ?

Pytanie nr. 24

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie (członek konsorcjum). Zgodnie z art. 25a ust. 6 PZP w przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do

wykluczenia. Każdy z konsorcjantów wypełnia część I, II oraz III JEDZ oraz część IV JEDZ w zakresie w jakim wykazuje

spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 PZP

(potencjał podmiotu trzeciego) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do

wykluczenia na formularzu JEDZ. W takiej sytuacji Wykonawca składa JEDZ-e dotyczące każdego z podmiotów na

zasobach, których polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP. Zagadnienie to reguluje przepis art. 25a ust. 3 pkt

1 PZP, który stanowi, że wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Odpowiedź:
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Kto podpisuje JEDZ w przypadku konsorcjum, czy lider czy członek

konsorcjum ?

Pytanie nr. 25

Dokument JEDZ co do zasady podpisuje ten członek konsorcjum, którego dany dokument

JEDZ dotyczy. Dokument JEDZ może być podpisany przez inną osobę (np. pełnomocnika,

lidera konsorcjum), jeżeli osoba ta będzie miała pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

Pełnomocnictwo należy wówczas złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej

przez notariusza.

Odpowiedź:
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Czy należy złożyć JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, którzy nie są

podmiotami, z których zasobów korzysta zamawiający na podstawie art. 22a

ust.1 PZP ?

Pytanie nr. 26

Nie ma takiego obowiązku. Zamawiający nie żąda w SIWZ, aby Wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ–e dotyczące

podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 1 PZP na żądanie zamawiającego,

wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. W przypadku niniejszego

postępowania Zamawiający nie skorzystał z tego uprawnienia.

Odpowiedź:
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Co zrobi Zamawiający, jeżeli wykonawca zaznaczy w dokumencie JEDZ, że

zachodzi wobec niego jedna z przesłanek wykluczenia określona w art. 24 ust.

1 pkt 13 i 14, oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 PZP, lecz nie wypełni dalszej części

JEDZ dotyczącej procedury samooczyszczenia ?

Pytanie nr. 27

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 PZP wezwie wykonawcę do uzupełnienia

dokumentu JEDZ. W świetle bowiem w/w przepisu Zamawiający zobowiązany jest wezwać

wykonawcę do uzupełnienia JEDZ, gdy złożony przez niego JEDZ wraz ofertą jest

niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

Ponadto, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania,

Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak

podstaw do wykluczenia z postępowania.

Odpowiedź:
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REALIZACJA

Pytania do SIWZ
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Czy właściciel firmy będącej podwykonawcą będzie mógł pracować

osobiście przy pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego?

Pytanie nr. 28

Do wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia polegających na

pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego Wykonawca może wskazać podwykonawcę

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przy realizacji w/w czynności należy

pamiętać o postanowieniach zawartych w pkt. 3.5. SIWZ. Zgodnie z pkt 3.5. SIWZ Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i

zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W sytuacji, gdy

czynności pozyskania i zrywki surowca drzewnego będzie osobiście wykonywał podwykonawca

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, to wówczas Wykonawca, aby spełnić

wymagania opisane w pkt 3.5. SIWZ powinien mieć z nim podpisaną umowę o pracę. Oznacza to,

że podwykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może osobiście pracować

przy pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli będzie miała zawartą z Wykonawcą umowę o

pracę. Jeżeli podwykonawca ten nie będzie miał podpisanej z Wykonawcą umowy o pracę, to

wówczas nie będzie mógł osobiście wykonywać czynności pozyskania i zrywki surowca drzewnego

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
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Czy wykonawca może wykorzystać podwykonawcę do realizacji

części przedmiotu zamówienia jeśli nie zostało to ujęte

w ofercie?

SIWZ pkt. 3.4

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem

podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia

(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez

wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W

przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić

podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Pytanie nr. 29

Odpowiedź:
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W jaki sposób udokumentować zatrudnienie pracowników na umowy o pracę? Czy

możliwa jest zmiana wskazanych osób w trakcie trwania umowy? W jaki sposób

weryfikowane będzie zatrudnienie pracowników na umowy o pracę i jakie są

konsekwencje za niewykonanie tego obowiązku?

Pytanie nr. 30

Uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników na umowy o pracę,

opisane są w § 7 pkt 3-6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

W związku z publikacją stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, uwzględniającego opinię

Generalnego Inspektora Danych Osobowych, co do sposobu weryfikacji zatrudnienia w oparciu o

umowy o pracę, (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-prawna-dotyczaca-stosowania-art.-29-

ust.-3a-ustawy-pzp), wprowadzono zmiany SIWZ w tym zakresie.

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana wskazanych osób.

Weryfikacja zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę będzie dokonywana przez Zamawiającego na

miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzane również mogą być kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy.

Za nieprzestrzeganie obowiązku wykonywania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna przez

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewidział kary umowne (§ 13 pkt

1 ppkt 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

Odpowiedź:
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