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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52686-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Dobre Miasto: Usługi leśnictwa
2023/S 020-052686

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wichrowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 510549837
Adres pocztowy: Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto
Miejscowość: Dobre Miasto
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Ferens
E-mail: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 896161320
Faks:  +48 896163472
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wichrowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Wichrowo - 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w roku 2023 - IV 
postępowanie
Numer referencyjny: SA.270.5.2023

II.1.2) Główny kod CPV
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77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki rolno łąkowej, utrzymanie 
obiektów leśnych, zadrzewień oraz produkcji materiału szkółkarskiego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa 
Wichrowo w roku 2023.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 867 789.02 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I - leśnictwa: Runowo, Łaniewo, Wielki Targ
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wichrowo leśnictwa: 
Runowo, Łaniewo, Wielki Targ.

II.2.4) Opis zamówienia:
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 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”)hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki rolno łąkowej, utrzymanie 
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obiektów leśnych, zadrzewień oraz produkcji materiału szkółkarskiego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa 
Wichrowo w roku 2023.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 574 661.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w SWZ nie przekroczy 50% wartości niniejszego zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane 
w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część 
Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna 
z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn 
przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki 
leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych 
lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w 
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac 
(na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. Terminy wykonania 
poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I - leśnictwa: Miłogórze, Kaźmierowo, Biały Krzyż, Szkółka Leśna
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wichrowo leśnictwa: 
Miłogórze, Kaźmierowo, Biały Krzyż, Szkółka Leśna

II.2.4) Opis zamówienia:
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 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”)hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki rolno łąkowej, utrzymanie 
obiektów leśnych, zadrzewień oraz produkcji materiału szkółkarskiego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa 
Wichrowo w roku 2023.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 293 127.88 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w SWZ nie przekroczy 50% wartości niniejszego zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane 
w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część 
Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna 
z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn 
przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki 
leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych 
lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w 
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac 
(na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. Terminy wykonania 
poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
dla Pakietu I 310 000 zł
dla Pakietu II 410 000 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. zdolność techniczna lub zawodowa - warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony 
jeśli Wykon.wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa term. składania 
ofert zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części 
przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej 
wartości nie mniejszej niż dla Pakietu I: 1 900 000,00 zł brutto, dla Pakietu II: 2 400 000,00 brutto polegające 
na wykonywaniu prac obejmujących usługi leśne, oraz łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto 
polegające na wykonywaniu prac obejmujących szkółkarstwo leśne (dot. Pakiet II). przy czym: (a) w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców 
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości 
usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów 
udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien 
wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług 
wymaganej w treści niniejszego warunku;
B. potencjał techniczny:
dla Pakietu I:
a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ
przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;
d) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego
e) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)
f) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego;
g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowa z funkcją mulczowania
dla Pakietu II:
a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ
przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;
d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 4 szt.)
e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,
f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego
g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowa z funkcją mulczowania
Maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji usług na szkółce leśnej:
h) co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego z napędem na dwie osie, o mocy min. 45,5 KW
i) co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 4,5 T do 6T;
j) co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 1,5T do 2,5T;
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W przypadku zbyt późnego rozpoczęcia prac pozyskaniowych, może wystąpić brak dostępnego surowca, co w 
konsekwencji może narazić Nadleśnictwo na straty finansowe związane z niższą sprzedażą oraz ponoszeniem 
kar umownych w wyniku nieterminowego dostarczenia zakontraktowanego drewna.
W celu minimalizacji strat w środowisku leśnym, a także zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji 
przedmiotu umowy, zadania z zakresu pozyskania i zrywki drewna w jak największym stopniu należy 
przeprowadzać w okresie zimowym. Dowodem tego może być chociażby fakt, że drewno pozyskane przy 
minusowych temperaturach jest mniej narażone na choroby wywołane między innymi przez grzyby oraz wolniej 
ulega deprecjacji, natomiast pokrywa śnieżna chroni rośliny runa, a także drogi leśne przed uszkodzeniem 
podczas transportu surowca.
Pełne uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert zostało opisane w załączniku nr 15 do SWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 10:00

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: 08/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

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:
IV kwartał 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szacunkowa całkowita wartość zam. oraz szacunkowe wartości części zamówienia (Pakietów) określone w 
niniejszym ogłoszeniu obejmują wartość opcji oraz wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7) PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem 
terminów o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2). W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 PZP. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 
– „Specustawa”).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
dla Pakietu I w wysokości 60 000 zł
dla Pakietu II w wysokości 80 000 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. 
zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku 
BOŚ Olsztyn nr rachunku: 17 1540 1072 2001 5012 0320 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty 
w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wichrowo 
w roku 2023 – IV postępowanie, Pakiet nr __.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w 
podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 
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żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać 
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część 
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie 
wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia została opisana w pkt. 11.6 SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023
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