Andrychów, dnia 29.12.2020
Zn.spr.: ZG.270.13.2020
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: < postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki
leśnej na terenie Nadleśnictwa Andrychów w roku 2021”, opublikowanego w
DUUE pod numerem 2020/S 212-518438 w dniu 30.10.2020 r.>
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów działając
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pakiet numer IV Rzyki:
Wpłynęła jedna oferta - oferta nr 2, złożona przez Konsorcjum firm:
- Usługi Leśne Kamil Sordyl, 34-125 Sułkowice, ul. Grzybowa 3
- Tomasz Cibor, 34-125 Sułkowice, Rzyki, os. Sordyle 7
- Usługi Leśne „SMREK” Józef Płonka, 34-125 Sułkowice, Rzyki, os. Potrójna 10
Punkty przyznane ofercie w poszczególnych kryteriach:
- cena – 60 pkt,
- samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia – 40 pkt
Łączna ilość punktów – 100 pkt.
Oferta została wybrana do realizacji zamówienia, albowiem spełnia wymagania
wskazane w SIWZ i jest najkorzystniejsza.
Pakiet numer VIII Zasolnica - Międzybrodzie:
Wpłynęła jedna oferta - oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum firm:
- Usługi leśne i transportowe Grzegorz Mysłajek, 34-312 Międzybrodzie Bialskie;
ul. Żywiecka 161
- Zakład Usług Leśnych „LAS” Anna Połata, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Skoczowska 4/31
- Zakład Usług Leśnych „LAS” Tomasz Połata, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Skoczowska
4/31
Punkty przyznane ofercie w poszczególnych kryteriach:
- cena – 60 pkt,
- samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia – 40 pkt
Łączna ilość punktów – 100 pkt.
Oferta została wybrana do realizacji zamówienia, albowiem spełnia wymagania
wskazane w SIWZ i jest najkorzystniejsza.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podpisanie umowy na
warunkach określonych w SIWZ. Umowy zostaną zawarte w terminie wynikającym
z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokładny termin podpisania umowy należy uzgodnić z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Andrychów.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dopełnić
następujących formalności określonych w pkt. 15 SIWZ:
PGL LP Nadleśnictwo Andrychów
ul. Słowackiego 2E, 34-120 Andrychów
Tel.:+48 33 875 20 15, fax: +48 33 875 28 13, e-mail: andrychow@katowice.lasy.gov.pl

1)
wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2)
przedłożyć Zamawiającemu:
- umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- zaświadczenia
o
ukończeniu
z
wynikiem
pozytywnym
szkolenia
specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
- dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób
wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 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) dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
- polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy
w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SIWZ) w wysokości
100 000,00 zł;
- umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji
absorbentów skażonych olejami (w przypadku wykonawcy wykonującego zabiegi
z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz utylizację
zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, opakowań po nich itp.);
- dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 12
do SIWZ) dot. 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.), tj.:
(i)
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
oraz do wglądu
(ii)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy
o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
(iii)
dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika,
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się
przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z poważaniem
Arkadiusz Zaśko
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