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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364906-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Krempna: Usługi leśnictwa
2022/S 128-364906

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 180789309
Adres pocztowy: Krempna 59
Miejscowość: Krempna
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-232
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Kleczyńska
E-mail: zamowienia@magurskipn.pl 
Tel.:  +48 134414099
Faks:  +48 134414099
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.magurskipn.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.magurskipn.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1630
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie usług w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych w roku 2022 na terenie Magurskiego 
Parku Narodowego.”
Numer referencyjny: ZP-370-1-5/22

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 są usługi w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych w roku 2022 na 
terenie Magurskiego Parku Narodowego polegające na pracach z zakresu hodowli i ochrony lasu – wykonaniu 
czyszczeń wczesnych, późnych i zabezpieczeniu pędów jodły przed zgryzaniem.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części, szczegółowy podział na części i dokładny opis poszczególnych 
części przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.
- Część 1 zamówienia - wykonanie czyszczeń wczesnych – O.O. Polany, Rostajne.
- Część 2 zamówienia - wykonanie czyszczeń późnych – O.O. Grab, Pielgrzymka.
- Część 3 zamówienia - Zabezpieczenie pędów jodły przed zgryzaniem – O.O. Grab, Rostajne, Żydowskie, 
Pielgrzymka.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 986.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie czyszczeń wczesnych - O.O. Polany, Rostajne.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Czyszczenia wczesne
Obwód ochronny / powierzchnia / współczynnik pracochłonności
Polany 0,40 ha/ 0,8
Rostajne 4,00 ha/ 0,8

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 890.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie czyszczeń późnych – O.O. Grab, Pielgrzymka.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Czyszczenia późne
Obwód ochronny / powierzchnia / współczynnik pracochłonności
Grab 2,00 ha/ 0,8
Pielgrzymka 2,00 ha / 0,8

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zabezpieczenie pędów jodły przed zgryzaniem – O.O. Grab, Rostajne, Żydowskie, Pielgrzymka.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabezpieczenie pędów jodły przed zgryzaniem
Obwód Ochronny / ilość
Grab 60,5 tys. szt.
Rostajne 7,2 tys. szt.
Żydowskie 4,5 tys. szt.
Pielgrzymka 14,0 tys. szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 896.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej 
jest krótszy – w tym okresie), wykonywał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) 
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usługi o podobnym charakterze i wartości. Pod pojęciem usług o podobnym charakterze i wartości rozumie się 
wykonanie:
1) dla części 1 – prac z zakresu czyszczeń wczesnych, - za sumę min. 2 500,00 zł
2) dla części 2 – prac z zakresu czyszczeń późnych, - za sumę min. 4 000,00 zł
3) dla części 3 – prac z zakresu zabezpieczania pędów jodły przed zgryzaniem. - za sumę min. 6 500,00 zł
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje:
1) przy czyszczeniach wczesnych i późnych (dla części 1 i 2 zamówienia) co najmniej 2 pilarkami spalinowymi
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) przy czyszczeniach wczesnych i późnych (dla części 1 i 2 zamówienia) co najmniej 2 osobami, które 
umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
2) przy zabezpieczeniu pędów jodły przed zgryzaniem (dla części 3 zamówienia) co najmniej 2 osobami, które 
umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:30

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: 06/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne, w siedzibie Zamawiającego – adres – sekcja I pkt 1.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Corocznie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
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